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Resumo

A violência é um fenômeno complexo e multicausal que tem convocado o poder público a 
desenvolver estratégias para o seu enfrentamento. O presente estudo versa sobre uma 
dessas estratégias propostas pelo Ministério da Saúde: a “Ficha de Notificação/Investigação 
Individual – Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências Interpessoais”. Tal 
instrumento se trata de um protocolo de notificação que vem sendo implantado em todo o 
país. Este processo encontra-se em andamento no município de Natal/RN. Este trabalho é o 
relato de uma pesquisa realizada em cinco unidades da rede básica de saúde do município 
acerca do processo de implantação da ficha de notificação da violência. Teve como 
objetivos realizar uma cartografia de todo o processo envolvido na implantação da ficha, 
problematizando as estratégias utilizadas, o percurso traçado, as dificuldades e 
possibilidades, bem como pretendeu mapear os processos subjetivos que atravessam a 
atuação dos profissionais de saúde frente às demandas da violência e à proposta de uso 
deste instrumento. Metodologicamente, foram realizados encontros com cada um dos 
serviços e se fez uso de um diário de campo. Nessa investigação percebeu-se que notificar a 
violência envolve complexidades não presentes em outros tipos de notificações pelas 
próprias características do fenômeno violência, pois os profissionais são convocados a 
assumirem posturas para as quais os conhecimentos e instrumentos tradicionais em saúde 
não respondem satisfatoriamente. Percebeu-se que a ficha de notificação, enquanto 
instrumento possível de intervenção, configura-se como um analisador importante dos 
processos de trabalho da atenção básica e das políticas da área. Dependendo de como for 
manejado, esse instrumento pode ter a potência de suscitar novas discussões e modos de 
ofertar saúde, mas também de reproduzir uma lógica de controle e vigilância. Faz-se 
necessário, então, considerar alguns fatores apontados nessa experiência quando da 
implantação de instrumentos como esse, problematizando seus limites e suas 
potencialidades.  

Palavras-chave: saúde pública; violência; notificação; trabalho em saúde; subjetividade.



Abstract

Violence is a complex and multifarious phenomenon that has convoked the government to 
think about strategies to face the question. This work is about one of these strategies 
proposed by brazilian Health Minister: the “Individual notification/investigation Card - 
Domestic Violence, Sexual and/or others Interpersonal Violences”. This instrument is a 
notification protocol which is been implanted in all of the country. This process is in course 
in Natal/RN. This work is a report of one research realized in five units of basic health care 
network of Natal/RN concerning this process about the implementation of the violence 
notification card. The study aims to cartography all the process of card implantation, 
discussing the used strategies, the drawn course, difficulties and possibilities as well as how 
the researcher intended to map subjective process involved at health professional acting at 
violence case and the propose to use the card. Meetings were held at each unit and a daily 
fieldwork report was used as research instrument. In this investigation it was observed that 
notifying violence involves a complexity that is not present in other kinds of notification as 
consequence of the phenomenon characteristic and health workers are invited to act in 
different perspective that knowledge and instruments of traditional health fieldwork 
available does not work. It was observed that the notification card, as a possible instrument 
of intervention, are considered important detectors from process of work at health basic 
care and health policies. Depending the way the instrument is used, it may incentive 
different discussions and manners to offer health care or in other way it can reproduce 
control and vigilance logics. Consequently it is necessary to consider some factors pointed 
out at this experience, implanting instruments like this, thinking about these limits and 
possibilities.

Key-words: public health; violence; notification; health work; subjectivity.
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APRESENTAÇÃO – A trajetória de uma gestora pensando a sua própria atuação 

Em muitos aspectos esta é uma pesquisa comum: tem um objeto de estudo 

mais ou menos definido, tem um corpo teórico que lhe dá sustentação, tem uma inserção 

em campo, traça um percurso metodológico, apresenta um conjunto de dados e sua 

respectiva análise. Sob outro ângulo, no entanto, há algo de bastante incomum aqui: é a 

escrita de uma gestora do campo da saúde pública acerca de um processo especifico de 

seu campo de trabalho. Mas não é uma escrita qualquer. É a trajetória de alguém que 

resolveu buscar na academia subsídios para pensar seu cotidiano de trabalho, 

problematizá-lo e, minimamente propor contribuições para as discussões acadêmicas 

acerca da temática – violência e saúde pública – e para os processos de trabalho que 

nela estão envolvidos.

O campo problemático ora proposto é o da violência, particularmente no 

âmbito da saúde pública. A violência se configura como um problema de grande 

magnitude, um fenômeno democrático que atinge todas as classes, raças e etnias, sem 

distinção. Vários autores e várias publicações, inclusive as institucionais, apontam para 

uma compreensão da violência como um problema de saúde pública (Minayo e Souza, 

1999 e Minayo, 2006). A violência é definida pela Organização Mundial de Saúde 

como: 

O uso intencional de força física ou poder, real ou em ameaça, contra 

si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 

lesão morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (OMS, 2002, p. 5). 
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Esta definição tem norteado as políticas públicas em saúde no enfrentamento 

da violência no mundo inteiro, no Brasil e em Natal. Esta é a definição que norteia este 

trabalho também, mas será mais bem discutida adiante. 

Dentro do campo da violência e da saúde pública, esse estudo faz um recorte 

para discutir um instrumento específico proposto pelo Ministério da Saúde, denominado 

“Ficha de Notificação/ Investigação Individual – Violência Doméstica, Sexual e/ou 

outras Violências Interpessoais” (anexo 1). Trata-se de um protocolo de notificação que 

vem sendo implantado em todo o país. Este processo encontra-se em andamento no 

município de Natal/RN. 

A implantação da notificação da violência na rede básica de saúde vem 

suscitando reflexões e questionamentos acerca das práticas e processos de trabalho em 

curso no enfrentamento à violência, bem como em relação ao uso específico desse 

instrumento, seus atravessamentos e potencialidades e o lugar que passa a ocupar na 

rotina dos serviços. 

Portanto o objetivo geral desse estudo foi discutir a estruturação da rede de 

prevenção da violência e promoção da saúde tendo como foco o processo de 

implementação da notificação em Natal/RN. Teve, ainda, como objetivos específicos:

mapear as demandas relacionadas à violência que vêm sendo atendida pelos 

profissionais da rede básica de saúde – percepções, dificuldades, estratégias; 

discutir/acompanhar o processo de implantação do protocolo de notificação da violência 

em unidades da rede básica de saúde e o que se produz a partir desse processo, 

pensando o mesmo dentro da estruturação de uma rede mais ampla; e, por fim, 

cartografar os processos subjetivos que atravessam a atuação do profissional de saúde 

frente às demandas da violência e às implicações do ato de notificar. 
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Este trabalho está estruturado de tal forma que em cada capítulo são discutidos 

os aspectos levantados pelo campo, juntamente com a revisão bibliográfica. Pretendeu-

se aqui que o trabalho tivesse um formato mais fluido, discutindo os aspectos do campo 

na medida em que a revisão bibliográfica os mencionasse ou apontasse para eles. 

O primeiro capítulo, como o próprio nome diz é introdutório. Tenta dar conta 

da construção do problema, apresenta o contexto específico de onde parte a pesquisa e 

no qual estou inserida profissionalmente, apresenta o percurso metodológico desde o 

que foi inicialmente planejado, passando pelas mudanças no percurso, até o que chegou 

a ser feito. Neste mesmo capítulo são apresentadas as unidades de saúde que 

participaram dessa pesquisa. Por fim são traçadas algumas considerações sobre o modo 

de fazer pesquisa e o lugar do pesquisador no referencial que se está partindo nesse 

estudo.

O segundo capítulo tem o objetivo de discutir a violência como um fenômeno 

complexo, social e culturalmente construído e seu sentido e lugar na 

contemporaneidade. A partir dessa exposição (ou paralelo a ela) vão sendo apresentadas 

as concepções de violência e demandas com as quais os profissionais das unidades 

pesquisadas lidam em seu cotidiano. A segunda parte do capítulo busca demonstrar o 

processo que fez com que a violência passasse a ser concebida como um problema de 

saúde pública e que formulações e estratégias foram traçadas a partir de então. 

O terceiro capítulo visa situar, brevemente, a atenção primária em saúde (ou 

atenção básica) frente à reforma sanitária e no contexto atual do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Depois disso, objetiva pensar os processos de trabalho na atenção básica e 

os possíveis atravessamentos da violência, enquanto demanda que vem se constituindo 

nesse setor. Neste mesmo capítulo, portanto, serão discutidas as estratégias de que os 

serviços têm se utilizado para lidar com ela, bem como as dificuldades que se 

apresentam para isso. 
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Por fim, o quarto capítulo visa discutir a ficha de notificação em si (seus 

campos, seu papel e propósito) problematizando alguns aspectos: as implicações de ser 

um instrumento de vigilância epidemiológica; sua proposição de vir a ser instituída 

como prática rotineira para a unidade; os visíveis e invisíveis que a atravessam 

(concepções de violência de que dá conta ou que deixa escapar; paradigmas que a 

sustenta; lógicas que rompe ou reproduz, etc.). Essa discussão também é feita atrelada 

àquilo que foi visto na realidade específica das unidades que participaram desse estudo, 

ou seja, o modo como se organizaram para receber ou dar conta desse instrumento, o 

que pensam dele, que dificuldades apontaram para o seu uso. 

Convém ressaltar que essa divisão, entre os capítulos, serve para um propósito 

muito mais didático do que qualquer outra coisa. Mas possui o inconveniente de sugerir 

alguma separação entre os conceitos e discussões propostos que não corresponde à 

realidade. Por vezes, uma discussão que pretende ser feita em um capítulo posterior é 

apontada no anterior. Ou, dito de outra maneira, a discussão de um capítulo sugere a 

necessidade de aprofundamento de um determinado tópico que, pela distribuição e 

proposta desse trabalho, só será feito em outro capítulo posterior. 

Dessa maneira, algumas escolhas foram feitas ao longo da escrita desse 

trabalho, em alguns momentos antecipando uma discussão posterior, em outros 

deixando que seja feita apenas posteriormente, com os riscos que isso significa. Na 

medida do possível, a tentativa foi no sentido de seguir a estrutura proposta, acima 

descrita, no que se refere à distribuição dos temas nos capítulos. 
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CAPÍTULO 1 – Introduzindo a pesquisa 

Este capítulo visa, como o nome diz e como foi colocado anteriormente, 

apresentar a pesquisa. Antes de qualquer coisa, faz-se necessário pensar o processo de 

construção de um problema de pesquisa, de um modo geral e desse aqui, 

especificamente. Parto do princípio de que todo problema é construído pelo próprio 

pesquisador e seus atravessamentos cotidianos. Por essa razão, o primeiro tópico é 

destinado a essa discussão e à apresentação do contexto específico de onde parto, 

enquanto pesquisadora e profissional de saúde, atualmente em uma coordenação 

específica que será melhor detalhada a seguir. 

Em seguida, convém apresentar o percurso metodológico desse estudo desde o 

que foi planejado, passando pelas mudanças de rota durante o percurso, até o que foi 

efetivamente executado, seguido de uma exposição mais geral acerca da entrada no 

campo e a apresentação de cada uma das unidades. 

Nesse momento já será possível vislumbrar que esta pesquisa parte de uma 

concepção específica acerca do lugar do pesquisador e do modo de fazer pesquisa, que 

se opõe à perspectiva positivista e tradicional de fazer ciência. Isso será comentado no 

tópico seguinte.

1.1 – A construção do problema e o contexto de onde parte esta pesquisa 

Nenhuma questão de pesquisa surge espontaneamente ou naturalmente. Ela é 

sempre construída a partir dos próprios atravessamentos do pesquisador. Todas as 

demandas são construídas, mesmo a demanda por uma pesquisa (Baremblitt, 1992). A 
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demanda é construída a partir de uma oferta. Quando um determinado profissional 

recebe uma demanda de atuação em uma frente específica é porque de alguma forma – 

mais ou menos explícita – está ofertando aquele serviço. Aquilo que ofertamos retorna 

para nós como demanda. 

No caso de uma pesquisa construímos uma demanda (visualizamos um 

problema de pesquisa como uma demanda a ser pesquisada) atrelada a uma oferta de 

produção de conhecimento ou de intervenção específica a que nos propomos, ou seja, a 

demanda e a oferta são construídas e atravessadas diretamente pelo pesquisador. Mesmo 

que a demanda, no caso de uma pesquisa, não tenha sido feita pelo coletivo pesquisado, 

tenha sido elaborada pelo próprio pesquisador, ainda assim é construída em diversos 

níveis e atravessada por diversas forças. Artières (2004) aponta que é da própria 

implicação do pesquisador que nasce o problema de pesquisa. Não há qualquer 

neutralidade nesse processo. 

Tal perspectiva nos permite compreender, no caso específico dessa pesquisa, 

por exemplo, que pensar violência como saúde pública é uma construção. Pensar 

mesmo a violência como um fenômeno de tal magnitude que mereça ser estudado é 

também uma construção. E tal construção de alguma forma tem atravessado o cotidiano 

dessa pesquisadora, particularmente, de modo a vir a ser configurada como uma 

demanda de pesquisa. 

Não há uma única via ou uma única força em jogo nesse processo. Em 

diversos níveis essas construções têm sido operadas e chegaram a implicar o cotidiano 

dessa pesquisadora, a ponto de se tornar um problema de pesquisa. É possível enumerar 

alguns deles, mas certamente não esgotam a explicação da construção dessa demanda. 

É preciso destacar que existe, de minha parte, enquanto profissional e 

pesquisadora, um interesse que vai além daquele meramente teórico na escolha por esse 

tema, que compreende desde estudos na área ainda no período da graduação, até mesmo 
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depois desta. Além disso, figura-se como fator decisivo nessa escolha a minha inserção 

atual como servidora pública na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) assumindo, 

desde maio de 2006, a função de coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência e 

Promoção da Saúde (NPVPS) desta secretaria. É, portanto, a minha vivência e prática 

cotidiana – mais até do que os estudos teóricos que a precederam, creio eu – que 

apontam para questionamentos acerca do fenômeno na realidade em que me encontro. 

Estando nesta função, atuando e discutindo a temática com profissionais de 

saúde – do nível central, dos distritos sanitários e/ou das unidades – e com profissionais 

de outras instituições – governamentais ou não – algumas perguntas foram surgindo. 

Qual é realmente o papel do setor saúde e do profissional frente à violência? Como 

esses profissionais têm se posicionado diante dela? Que discursos sustentam sua 

prática? Por que o tema mobiliza os profissionais, ou pelo menos a maioria deles, 

suscitando tantas angústias e medos quando chamados a intervir junto ao usuário e à 

comunidade? Por que, por outro lado, alguns chegam a perder a capacidade de “ver” a 

violência cotidiana? Por que esta é naturalizada na prática de tantos outros? Que 

estratégias poderiam ajudar a manejar tais questões junto a esses profissionais de modo 

a tornar efetiva alguma ação nesta área? 

Acrescente-se a isso o momento específico de implantação do protocolo de 

notificação já mencionado. Para viabilizar esse processo foi necessário pensar 

estratégias específicas em nível local para dar conta dessa tarefa e daquilo que pudesse 

ir se produzindo a partir dela. Se pensar a violência como uma demanda complexa de 

atuação no cotidiano das unidades já era uma tarefa que exigia um nível de 

problematização e questionamento teórico e prático, que dirá com a inclusão de um 

instrumento específico – o protocolo – tendo em vista que o mesmo, em si, não garante 

efetividade de atuação, sucesso no enfrentamento da problemática ou coisa parecida. 
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Dependendo de como for conduzindo pode atender a propósitos distintos. Essa foi, 

portanto, a tarefa diante da qual essa pesquisa se colocou. 

Uma vez destacado que a perspectiva que norteia essa pesquisa rompe com a 

lógica positivista e com qualquer suposição de neutralidade científica, afirmando que 

até mesmo a demanda de uma pesquisa é construída, faz-se necessário tecer alguns 

comentários sobre esse lugar profissional específico de onde parte a pesquisadora, a 

saber o Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde (NPVPS) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal (SMS).

O NPVPS compõe a Rede Nacional de Prevenção da Violência, proposta pelo 

Plano Nacional de Prevenção da Violência (Brasil, 2004a). Este Núcleo, em Natal, 

existe desde maio de 2006. Até então a violência era discutida em outro núcleo 

denominado Núcleo de Projetos Especiais (NPE), responsável, também, pela atenção à 

pessoa com deficiência e pelo suporte técnico às policlínicas. Foi pelo entendimento 

acerca da complexidade de cada uma dessas políticas específicas que a gestão local 

decidiu criar um núcleo independente para a área da violência, deixando o outro (NPE) 

tocando as outras duas áreas mencionadas. Esse entendimento veio corroborar o 

movimento mais amplo, já mencionado, em nível nacional, de criação dos núcleos nos 

municípios com suporte e incentivo do Ministério da Saúde. 

Convém ressaltar que, antes da existência do NPE, ao menos antes de sua 

existência com essa nomenclatura, as discussões e ações acerca da violência já 

aconteciam em outros núcleos, em outra estrutura organizacional, em gestões anteriores, 

com as quais, no entanto, não tivemos contato desde o nosso ingresso na secretaria. 

O NPVPS é composto, desde sua criação, por mim, desde o início na sua 

coordenação, e por outra psicóloga. Já contou, por cerca de 6 meses, com uma estagiária 

de Serviço Social. 
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Na estrutura da SMS ele está inserido no Setor de Atenção Especializada, que 

por sua vez, está inserido no Departamento de Gestão dos Serviços Públicos Municipais 

de Saúde (DGSP). O DGSP e o Departamento de Atenção Básica (DAB) constituíam, 

conjuntamente, até aproximadamente Junho de 2005, um único departamento: o 

Departamento de Atenção em Saúde (DAS). 

Hoje o DGSP conta com dois setores. O primeiro é o Setor Urgência e 

Emergência, composto pelo SAFU – serviço de atendimento fixo de urgência (pronto-

atendimentos e hospital dos pescadores) e pelo SAMU – serviço de atendimento móvel 

de urgência. O outro é o Setor de Atenção Especializada composto, por sua vez, por 

quatro núcleos, cada um responsável por políticas específicas: NPVPS, NPE (já 

mencionados), Núcleo de Saúde do Trabalhador (NST) e Saúde Mental. 

O NPVPS tem como uma de suas prioridades, atualmente, o fortalecimento da 

rede básica de saúde para lidar com o fenômeno da violência, entendendo que ela é a 

porta de entrada de qualquer demanda e que possui o maior potencial de empreender 

ações efetivas pelo seu formato e por sua inserção territorial e proximidade com as 

comunidades e com a população. Para tanto, têm sido realizadas atividades de 

capacitação e a criação de uma cartilha (Guia de atuação frente à violência – para 

profissionais de saúde, 2007), produzida por este núcleo, voltada especificamente para 

os profissionais de saúde. 

Outra prioridade é a articulação com outros setores e organizações no 

município, sejam governamentais (secretarias municipais e estaduais), ou não 

governamentais. Para atingir tal objetivo o NPVPS participa de espaços e fóruns de 

discussão da temática com os diversos atores, pensando e participando da execução de 

alguns projetos em conjunto. 
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Em virtude dos objetivos desse trabalho, já expostos, e do lugar específico de 

onde ele parte, convém traçar algumas considerações acerca das concepções teóricas 

que o embasam no que se refere ao fazer pesquisa e ao lugar do pesquisador.  

1.2 – Percurso metodológico: o que foi planejado e o que foi executado 

O processo desta pesquisa correu paralelo ao processo de trabalho do NPVPS 

junto aos distritos sanitários e à rede básica de saúde. O DGSP estabeleceu uma 

estratégia para fortalecimento e articulação das políticas da atenção especializada com 

os distritos sanitários, tendo em vista a implementação de suas políticas específicas 

junto à rede básica. Esta consistiu, inicialmente, no estabelecimento de um calendário 

de encontros sistemáticos nos distritos sanitários, para articulação e decisões conjuntas 

das ações. 

O município de Natal está distribuído, no âmbito da saúde, em cinco distritos 

sanitários, a saber: Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste. 

Os serviços, por Distritos Sanitários, estão assim distribuídos: 

Distrito USF ESF CS UM Policlínica Outros SM Total

Norte I 11 29 02 01 -- -- -- 43

Norte II 09 30 04 -- 01 -- 01 45

Sul 01 03 07 01 01 -- 01 14

Leste 03 08 05 01 01 01 04 23

Oeste 11 41 01 02 -- 02 02 59

Total 35 111 19 05 03 03 08 184
Significado das siglas: 
USF: Unidade de Saúde da Família; 
ESF: Equipe de Saúde da Família; 

Outros: Centro Clínico Pediátrico (Leste), Clínica 
Popular Novo Horizonte (Oeste) e Pronto 
Atendimento Sandra Celeste (Oeste);

CS: Centro de Saúde;
UM: Unidade Mista; 

SM: Serviços substitutivos em saúde mental. 
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No que se refere especificamente ao NPVPS, ficou estabelecida, como meta 

para o ano de 2007, a implantação do protocolo de notificação em três unidades de cada 

um dos cinco distritos sanitários (totalizando 15 unidades). 

Para fazer parte desse estudo o único pré-requisito era que fossem unidades da 

rede básica, incluindo Unidades de Saúde da Família (USF), Centros de Saúde (CS), 

também conhecidas como Unidades Básicas, ou Unidades Mistas (UM). O município 

não possui serviços de referência às vítimas de violência, por uma questão de escolha da 

gestão tendo em vista aquilo que se considera como a melhor estratégia de articulação 

da rede, até o momento. Escolher fortalecer a rede básica está atrelado à decisão de não 

gerar serviços estigmatizados ou estigmatizantes, para que a rede não se estruture a 

partir da lógica dos encaminhamentos que desresponsabilizam a unidade que 

encaminhou e procurando, por outro lado, reforçar a idéia de promover intervenções de 

forma territorializada. 

Os motivos de escolha de cada uma das unidades, portanto, variaram um 

pouco, mas, de um modo geral, as unidades foram apontadas por se encontrarem em 

áreas com alta demanda de violência, por já realizarem algum trabalho relativo à 

temática e/ou por terem uma equipe aberta e articulada que possibilitasse a realização 

do trabalho. Em alguns casos, mais de um desses critérios foram mencionados para uma 

mesma unidade. 

Não havia uma determinação prévia em relação a quem seria a pessoa, do 

distrito que acompanharia o processo. Em alguns distritos aconteceu de serem pessoas 

que se mostraram mais interessadas pela proposta, em outras houve alguma negociação 

gerencial, ou poderia ser alguém que já tem algum tipo de acompanhamento com a 

unidade específica escolhida. 
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No distrito Oeste, a supervisora territorial responsável pela unidade em 

questão acompanhou o processo. No distrito Norte II, a supervisora territorial e a chefe 

de planejamento acompanharam as duas unidades onde estivemos. Sobre a distribuição 

dos supervisores por unidades em cada território, a Lei Complementar 062/05 

estabelece que deve ser na proporção de um supervisor para cada cinco unidades de 

PSF. O supervisor territorial, portanto, tem como incumbência acompanhar equipes de 

saúde da família em um território específico, fazendo também uma mediação entre o 

serviço e o distrito. 

Em alguns distritos o número de unidades excede o número de supervisores, 

ficando alguns serviços sem esse apoio. Nesse caso, o chefe de planejamento acaba por 

acompanhar mais de perto essas unidades bem como outros serviços que não 

compreendem a estratégia saúde da família, como é o caso das unidades mistas. Nesse 

estudo, as unidades do distrito Sul e do Norte I foram acompanhadas pelas respectivas 

chefes de planejamento.  

Assim como os departamentos, no nível central, são compostos por núcleos, os 

distritos também o são e um deles é o núcleo de planejamento. Devido à escassez de 

recursos humanos, a maioria desses núcleos é composta apenas pelo próprio chefe de 

planejamento, sem uma equipe a ele subordinada diretamente. Não existe nada que 

delimite oficialmente o papel desse núcleo ou dessa pessoa, assim como dos demais 

núcleos da secretaria. Isso tem sido construído no próprio exercício, ao longo dos anos. 

O que se percebe na prática é que o chefe de planejamento normalmente assume como 

função a articulação entre os núcleos do distrito, atuando como um auxiliar ou substituto 

direto do gerente de distrito, respondendo na sua ausência ou mesmo junto com ele, já 

que não existe a função de sub-gerente ou coisa parecida.
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No distrito Leste, por uma série de dificuldades, desde o período de férias da 

profissional que acompanharia o processo, coincidindo com o período agendado, a 

dificuldade de articulação com outros profissionais no distrito e a greve dos agentes de 

saúde, não chegou a haver nenhuma atividade em nenhuma das unidades previstas. Não 

houve, portanto, qualquer percurso realizado no distrito Leste, além da discussão com o 

distrito.

O que o percurso mostrou, no entanto, foi que a estratégia demandava mais 

tempo e investimento do que se previa. Além disso, o NPVPS conta com uma equipe 

reduzida para dar conta da proposta e, devido ao interesse relativo à pesquisa que era o 

acompanhamento desse percurso, foi considerada essencial a minha presença em todos 

os encontros, para que houvesse um acompanhamento direto, em primeira mão, de toda 

a trajetória, o que tornou inviável uma distribuição das equipes, nesse primeiro 

momento, entre as duas componentes do núcleo. Além disso, no período previsto, houve 

outro complicador que foi a greve dos agentes comunitários de saúde (ACS) que 

inviabilizou alguns encontros nas unidades participantes, gerou grande rotatividade de 

profissionais em outros e chegou a comprometer a realização do processo em outras 

duas unidades, onde não chegou a haver nenhum encontro. 

Para lidar com essas contingências cotidianas ficou estabelecido, desde o 

início desse projeto que essa pesquisa faria um recorte temporal no que se refere ao 

acompanhamento das intervenções nas unidades, independente da continuidade do 

processo de trabalho do núcleo. Este recorte compreendeu os períodos de maio a 

novembro de 2007.  

Nesse período, as unidades em que se chegou a haver encontros e intervenções 

foram: Unidade Mista de Cidade Satélite (D. S. Sul), Unidade de Saúde da Família de 

Soledade I (D. S. Norte II), Unidade de Saúde da Família de Potengi (D. S. Norte II), 
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Unidade de Saúde da Família de Bom Pastor (D. S. Oeste) e Unidade de Saúde da 

Família de José Sarney (D. S. Norte I). Sobre essas unidades falarei mais adiante. Por 

uma questão de simplificação da escrita, referir-me-ei a elas apenas pelo nome do 

bairro, conjunto ou loteamento que estão ligadas, embora fica posto aqui que apenas 

uma dessas unidades compõe um modelo de unidade mista (Cidade Satélite) e as demais 

estão inseridas no modelo do Programa Saúde da Família (PSF). 

A estratégia pensada pelo núcleo, antes mesmo de implantar a notificação, foi 

promover discussões junto aos profissionais acerca do fenômeno da violência, trazendo 

visibilidade sobre o mesmo, pensando estratégias de atuação, dentre as quais a 

notificação se configura como uma possibilidade. 

A idéia, portanto, consistiu na ida da equipe do NPVPS, juntamente com pelo 

menos algum profissional do respectivo distrito sanitário, à unidade escolhida quantas 

vezes forem necessárias (não havia um número previamente estabelecido para isso) para 

discutir tanto a demanda e as estratégias utilizadas para enfrentamento da violência, 

quanto às dificuldades e possibilidades de pensar outras formas de se lidar com esse 

fenômeno.  

A cartilha elaborada pelo núcleo (Natal, 2007) foi distribuída nesses encontros 

e serviu de apoio para as discussões e sugestões de ações. Por fim, pretendia-se 

apresentar a notificação como uma estratégia de ação, operacionalizando uma discussão 

específica acerca do uso do instrumento (desde de seu conceito e objetivos, até o seu 

uso). Pretendia-se, também, retornar posteriormente a cada uma das unidades para 

avaliar o processo. 

Todo o processo de discussão com os distritos sanitários e de visita e discussão 

nas unidades foi registrado em um diário de campo. O registro desse processo foi 
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norteado por alguns eixos, destacados abaixo, além de outras percepções pessoais ao 

longo do processo.

Como é definida a violência? (Como percebem/compreendem esse 

fenômeno). 

Essa demanda chega à unidade? Que tipo de demanda é essa? Já se 

deparam com ela? Como lidam? (dificuldades, estratégias que utilizam, 

etc.) Qual é o papel do profissional de saúde frente à violência? 

(possibilidades e limites). 

Como vêem/recebem a notificação? Como se situam diante da 

proposta? Qual a importância ou contribuição que ela pode trazer para 

a rede?  

Que dificuldades se colocam para efetivação desse processo? Como 

avaliam o instrumento e o seu manejo no cotidiano? A existência desse 

instrumento muda alguma coisa na prática da unidade frente a essa 

demanda? 

Quais seriam as melhores estratégias para efetivar a implantação da 

notificação na rede básica? Como a gestão e o distrito podem contribuir 

nesse processo? 

1.3 – A chegada no campo: apresentando as unidades 

Optei por nomear as unidades de saúde participantes desse estudo com o seu 

nome real e não um nome fictício uma vez que não serão aprofundadas falas e escutas 

ou nomes de quaisquer profissionais, até porque o que está em questão aqui é o processo 

como um todo. Além disso, creio fazer sentido apresentar alguns dados mínimos acerca 
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da região onde essas unidades se localizam, como está exposto a seguir, e isso não seria 

possível sem identificá-las. Prosseguirei, portanto com as unidades, aleatoriamente, a 

saber: Cidade Satélite, Soledade I, Potengi, José Sarney e Bom Pastor. Todas as 

informações mais gerais acerca desses bairros, conjuntos ou loteamentos, aqui expostas, 

está disponível no site da Prefeitura do Natal 

(http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros).

1.3.1 – Cidade Satélite 

Situando o contexto:

Cidade Satélite é, na verdade, um conjunto residencial com três etapas 

construído em 1983, dentro do bairro do Pitimbú (zona sul da cidade), perfazendo um 

total de 3545 residências. É considerado o maior conjunto já erguido por uma 

cooperativa habitacional na América Latina. É uma área essencialmente residencial, 

localizada na zona administrativa de maior poder aquisitivo da cidade com a renda 

média mensal de 11,62 salários mínimos. O bairro de Pitimbú, especificamente, possui 

uma renda mensal de 8 a 11 salários mínimos. 

O principal motivo para escolha dessa unidade, por parte do Distrito Sanitário 

Sul, foi o fato de possuir uma alta recorrência de demandas de violência, 

particularmente contra mulher, talvez pelo fato de ter além da unidade básica, um 

pronto-atendimento a ela interligado, sendo que este último funciona 24 horas, todos os 

dias da semana. Por essa razão algumas demandas podem chegar a essa unidade em 

momentos em que as demais unidades básicas não estão em funcionamento e, por isso, 

ela termina se constituindo uma referência na região.  
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Ela dispõe, portanto, de uma equipe multiprofissional mais ampla do que as 

outras unidades – básicas e saúde da família – dentre os quais: médicos, enfermeiros, 

dentistas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, auxiliares de 

enfermagem, auxiliares de laboratório, pessoal de recepção, arquivo, dentre outros. Por 

outro lado, não dispõe de agentes comunitários de saúde e nem atua na perspectiva do 

Programa Saúde da Família (PSF). Por ter um pronto-atendimento, atende demandas de 

bairros e zonas diferentes da cidade, de modo que não tem o perfil de inserção territorial 

como uma de suas características principais ou como foco de atuação. 

O outro motivo apresentado pelo distrito para a escolha dessa unidade foi o 

fato de possuir uma equipe engajada, de fácil acesso para realização da proposta. Minha 

sensação, de um modo geral, a respeito desse serviço corrobora essa perspectiva. A 

equipe, pelo menos aqueles que participaram dos encontros, mostrou-se aberta, 

receptiva à proposta e engajada. Parecia haver uma boa articulação entre aqueles 

profissionais e a participação da diretora e da administradora foi constante. Foi possível 

estabelecer uma boa relação com esse serviço. Convém destacar aqui a participação da 

chefe de planejamento do distrito Sul, que trouxe boas contribuições para o processo e 

teve um envolvimento efetivo com ele. 

Destaco ainda que, até o final da fase de campo desse estudo, o único serviço 

que chegou a efetivamente realizar notificações e encaminhá-las para o núcleo foi 

Cidade Satélite. Por si só isso não significa que nas demais unidades o processo não 

tenha tido efetividade, pois a demanda da violência não segue um cronograma, não pode 

ser definida à priori. Além disso, até o término dessa fase de campo (novembro de 

2007) o protocolo não havia sido discutido efetivamente nas cinco unidades. Em Bom 

Pastor e José Sarney o processo ainda estava em outro momento anterior, até onde está 

relatado aqui, por uma série de fatores e motivos. De qualquer forma, este dado a 
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respeito de Cidade Satélite é um dado importante, no mínimo a ser pontuado, que pode 

apontar para algum nível de efetividade da proposta. 

Foram realizados, nesta unidade, quatro encontros, todos no salão da própria 

unidade, nas seguintes datas: 22/05/07, 04/06/07, 18/06/07 e 28/11/07, sendo que esta 

última já foi a avaliação do processo com a equipe (esta foi a única unidade em que 

chegou a ser feita a avaliação no período previsto). 

Processo de discussão na Unidade:

Essa foi a primeira unidade em que o processo discutido nesse trabalho 

começou a acontecer. No segundo encontro, para discutir os objetivos, o fluxo e as 

definições acerca da notificação foi utilizado o projetor de multimídia. Depois disso, 

essa estratégia foi revista, pela constatação de que não haveria a mesma possibilidade e 

estrutura em outras unidades, razão pela qual o uso do projetor de multimídia, ao invés 

de facilitar o processo, iria dificultá-lo. Essa foi, portanto, a única unidade em que esse 

instrumento chegou a ser utilizado. Depois dela, digitamos em uma folha os tópicos 

principais da apresentação em power-point para distribuir com os profissionais para que, 

na medida em que viesse a ser lida, fosse discutida. 

Essa unidade também foi a única em que foi possível realizar uma ação 

específica que era a participação de um profissional de algum dos serviços que compõe 

a rede de enfrentamento à violência no município. Devido a uma parceria anterior do 

NPVPS com o Centro de Referência Mulher Cidadã (CRMC) – instituição que atende 

mulheres vítimas de violência, vinculada a Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistencial Social (SEMTAS) – e pelo próprio interesse manifesto por essa instituição 

em se aproximar mais dos serviços de saúde para divulgar a sua proposta, foi acordado 
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que uma profissional desse serviço nos acompanharia em uma das visitas em cada um 

dos serviços, mas isso só se efetivou nesta unidade. 

 Em duas outras unidades (Soledade I e Potengi) chegou a ser marcado, mas 

por dificuldades dessa própria profissional ela não chegou a comparecer. Em Bom 

Pastor por ter havido apenas uma reunião, não foi possível marcar e em José Sarney, 

não conseguimos articular o contato para as datas previstas. Em Cidade Satélite a 

experiência foi positiva, apesar de se tratar de apenas uma das diversas instituições 

existentes no município. Além disso, a violência contra a mulher foi apresentada nesse 

serviço como de difícil intervenção de forma que o conhecimento sobre o CRMC e a 

possível articulação a ser construída a partir daí, poderia ser de grande contribuição para 

aqueles profissionais. 

A cartilha já mencionada (Natal, 2007) – distribuída em todas as unidades 

desse estudo – apresenta, nas últimas páginas, um guia de serviços no município, com 

um resumo de seus objetivos, telefone e endereço. Não tem o mesmo alcance, mas foi 

apontado como importante pelos profissionais ter em mãos uma referência, tanto da 

discussão acerca do fenômeno da violência, quanto dos serviços existentes, muitos dos 

quais eles não tinham conhecimento. 

Uma experiência específica chegou a acontecer em Cidade Satélite e foi 

relatada no último encontro de avaliação. A unidade recebeu uma criança, acompanhada 

de seus pais e, ao que parecia, havia ali uma situação de violência intrafamiliar. A 

criança foi atendida pela enfermagem e encaminhada, com sua família para a assistente 

social. Esta entrou em contato com uma das instituições listadas na cartilha – o SOS 

Criança – cujos profissionais disseram que estariam na unidade em quinze minutos e, de 

fato, chegaram, auxiliaram a profissional, interviram junto com ela e assumiram a 

continuidade do caso em seguida. A situação foi positivamente relatada pelos 
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profissionais, especialmente pela assistente social em questão. É claro que ainda 

caberiam questionamentos acerca da continuidade desse processo, da efetividade dessa 

ação, mas foi um bom começo, pelo menos, para esse serviço. 

1.3.2 – Soledade I 

Situando o contexto:

Soledade I, Potengi e José Sarney estão localizados na Zona Norte da cidade, 

que abriga 34% da população de Natal (é a região mais populosa, seguida da Zona 

Oeste, com 28%) e cuja renda média é de 2,92 salários mínimos. 

Soledade I e Potengi são conjuntos localizados no bairro também denominado 

Potengi que se caracteriza como sendo um bairro de implantação totalmente planejada, 

composto por grande concentração de conjuntos habitacionais e é um dos mais 

populosos do município. A renda média mensal do bairro é de 2 a 4 salários mínimos. 

Este foi oficializado como bairro em 1975, mas os dois conjuntos em questão, Potengi e 

Soledade I datam de 1976 e 1978, respectivamente. 

A construção de conjuntos habitacionais foi a grande responsável pela 

expansão da área, favorecendo o aparecimento de pequenos comércios e empresas 

prestadoras de serviço. A efetiva ocupação da área se deu no decênio de 60/70, mas sua 

solidificação aconteceu uma década mais tarde com a expansão das construções de 

cooperativas habitacionais com facilidades de pagamento e financiamento para 

população de baixa renda. Em 1972 instalou-se na área a Colônia Penal Dr. João 

Chaves, hoje extinta e com perspectivas de abrigar um centro cultural para a Zona 

Norte.
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Soledade I foi escolhida pelo distrito (Norte II) por ter profissionais já 

sensibilizados em relação à temática, interessados, segundo a equipe do distrito, em 

desenvolver algum trabalho nessa área. Nessa unidade foram realizados dois encontros: 

25/06/07 e 06/07/07. O primeiro aconteceu como parte da oficina de planejamento da 

unidade, por sugestão da equipe do distrito. Nele, estiveram presentes a supervisora 

territorial, a chefe de planejamento e a gerente do distrito. No segundo, realizado em 

uma igreja nas imediações da unidade, esteve presente apenas a chefe de planejamento. 

A unidade funciona no formato do PSF, ou seja, é composta por médicos, 

enfermeiros, dentistas, auxiliares de consultório dentário (ACD), auxiliares de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). 

Processo de discussão na unidade:

Houve uma boa participação dos profissionais e do distrito, mas a diretora não 

esteve presente em nenhum dos encontros. Contudo, foi a única unidade em que, em 

apenas dois encontros foi possível realizar tanto a discussão mais ampla acerca da 

violência, quanto a discussão da ficha, tendo a concordância dos profissionais em 

notificar. Não existiam, nem mesmo no planejamento de todas essa ações, qualquer 

padrão em relação ao número de encontros, ou como deveria ser a seqüência deles. Mas 

esse é um fato que merece ser destacado. 

Em todas as unidades levamos alguns “estudos de caso” para que fosse testado 

o uso do instrumento de notificação. Em Cidade Satélite os profissionais se 

comprometeram a realizá-los em uma das reuniões semanais, entre o segundo e o 

terceiro encontro e de fato o fizeram, demandando, porém, um terceiro encontro para 

avaliar o processo e tirar dúvidas. Em Potengi, solicitaram que fosse marcado um 

terceiro encontro apenas para realizá-los e tirar as dúvidas. 
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Já em Soledade I, não foi possível fazer os estudos de caso na segunda 

reunião, mas não solicitaram um terceiro encontro para isso. A sugestão de uma 

enfermeira foi que eles ficassem com o material para fazer entre eles e, caso houvesse 

dúvidas, um profissional – que poderia ser ela mesma – seria designado para buscar o 

distrito ou núcleo para saná-la. Não chegamos a receber qualquer contato por parte da 

unidade. O distrito também não recebeu nenhuma solicitação, mas não chegou, por uma 

série de motivos, a fazer algum contato com essa unidade posteriormente ao processo, 

para avaliá-lo. Até a conclusão desse percurso de campo não tínhamos dados mais 

concretos acerca da efetividade da proposta nessa unidade, tendo ficado marcado, para o 

início de 2008, um encontro com essa unidade. Até o momento da escrita desse trabalho 

esse encontro, assim como a retomada com outras unidades no ano de 2008 não 

chegaram a ser realizados, tendo sido marcado e desmarcado por uma série de fatores. 

1.3.3 - Potengi 

Situando o contexto:

Muito do contexto onde se insere a unidade de Potengi já foi exposto 

anteriormente, juntamente com Soledade I, por fazerem parte de um mesmo bairro e, 

por isso, não será repetido.

Potengi foi escolhida pelo Distrito Norte II por ter uma equipe considerada 

sensibilizada para a temática, também. Nessa unidade as reuniões aconteceram nos dias 

10/07/07, 18/07/07 e 24/07/07, sendo que a primeira e a última foram realizadas no 

Centro Comunitário da região e a segunda na própria unidade. Esta também funciona no 

formato do PSF, dispondo dos mesmos profissionais mencionados na unidade anterior. 
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Nesses encontros, contamos com a participação da supervisora territorial do D. S. Norte 

II.

Os dois últimos encontros aconteceram no período em que os ACS estavam 

em greve, mas optou-se por realizar os encontros, mesmo com a ausência deles, visto 

que o distrito já tinha realizado atividades anteriores para discutir violência e a 

notificação exclusivamente com esses profissionais. 

Processo de discussão na unidade:

A impressão inicial foi de que essa equipe não estava tão sensibilizada para a 

temática quanto foi apontado, mas à medida que transcorreu o percurso, os profissionais 

mostraram-se bastante participativos e, inclusive, mais questionadores do que os de 

outras unidades. O processo começou um tanto difícil, permeado de receios e dúvidas 

quanto à notificação, principalmente, mas quanto a qualquer outra estratégia de 

intervenção que fosse possível para eles (que estivesse dentro de alguns limites 

possíveis que não souberam definir) e, que, ao mesmo tempo, fosse efetiva. Colocaram-

se de forma crítica em relação às propostas que só ficam no nível do discurso, mas, no 

decorrer do processo mostraram-se muito participativos, principalmente na medida que 

a maior parte das dúvidas iam sendo respondidas. A diretora dessa unidade mostrou-se 

muito participativa também e a sua presença parecia fazer diferença para a equipe como 

um todo. 
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1.3.4 – José Sarney 

Situando o contexto:

José Sarney está localizado na região Norte da cidade, como já exposto 

anteriormente. Compreende um assentamento precário em área de risco (assim 

denominado pela prefeitura) localizado no bairro de Lagoa Azul, o maior em área no 

município. Este foi oficializado como bairro em 1993 e teve seu incremento 

populacional no final da década de 80 e início da década de 90. O bairro também possui 

renda média mensal de 2 a 4 salários mínimos. É uma área de acesso mais difícil do que 

as outras comentadas e a unidade de saúde é um dos poucos equipamentos sociais 

disponíveis no loteamento, especificamente. 

A unidade de José Sarney foi escolhida pela equipe do Distrito Norte I por 

lidar com uma alta demanda de violência e por ter uma equipe aberta para participar do 

processo. Esta unidade também funciona no modelo do PSF. Nela foram realizadas três 

reuniões, todas na própria unidade, nos dias 25/07/07, 20/08/07, 11/09/07, em um local 

coberto, nos fundos da unidade, normalmente utilizado para atividades em grupo. Não é 

uma sala, no entanto. É apenas uma cobertura (um telhado), com uma mesa e cadeiras. 

Mas não houve dificuldades em realizar nesse espaço já que, por ser nos fundos da 

unidade, fica mais reservado e, nos dias de nossas reuniões não haviam procedimentos 

ou atendimentos marcados, de modo que não havia barulho ou circulação de muitas 

pessoas.

Contou-se com a participação da chefe do planejamento do D. S. Norte I em 

todos os encontros e, em um deles, com uma auxiliar de enfermagem, representante do 

núcleo de ações básicas do distrito. Nessa unidade contamos também com a 
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participação da administradora em todos os encontros (as unidades de PSF normalmente 

têm apenas um administrador ou um diretor). 

Processo de discussão na unidade:

Nessa unidade, particularmente, houve algumas dificuldades no que tange à 

rotatividade dos profissionais nos encontros. No primeiro, muitos profissionais 

encontravam-se ausentes (alguns por motivo de saúde, mas a maioria de férias ou, no 

caso dos ACS, em greve). A greve dos ACS se estendeu ao segundo encontro e, apenas 

no terceiro ela já tinha encerrado. Por essas dificuldades, entre outras, houve um 

intervalo considerável de tempo entre as reuniões e muita rotatividade entre os 

profissionais presentes, de modo que a discussão precisava sempre ser retomada a cada 

encontro, considerando que sempre havia profissionais que não tinham participado de 

nenhum dos encontros anteriores. 

A equipe, de fato se mostrou aberta para a discussão. Mas a temática da 

violência não se mostrou tão desconhecida em nenhum das outras unidades quanto foi 

nessa. Chamou a atenção a sensação de novidade em pensar uma discussão e estratégias 

de intervenção frente à violência, apesar de os profissionais considerarem o entorno da 

unidade bastante violento, com a presença do tráfico de drogas, entre outras coisas. 

Pensar o papel do profissional de saúde perante a violência, então, se configurou como 

uma discussão extremamente nova para alguns e até estranha para outros. 

Por esses motivos – rotatividade e novidade/estranheza da discussão – o 

processo em José Sarney pareceu seguir um ritmo mais lento do que nas demais 

unidades de modo que, com três encontros realizados até o final do processo dessa 

pesquisa, ainda não tinha sido possível abordar a notificação. 
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Este último fator me pareceu mais difícil de manejar do que a rotatividade em 

si. Após o primeiro encontro com essa unidade, saí com a sensação de que deveria 

preparar algo mais sistematizado para o encontro seguinte, levar algo mais “pronto”, 

que pudesse abordar a temática de uma forma conceitual interessante e, ao mesmo 

tempo, que pudesse “sensibilizar” esses profissionais, já que havia tanto estranhamento 

em jogo. Mas nunca consegui definir o que seria – alguma exposição mais conceitual, 

estudos de caso, textos, músicas, etc. – e acabei retornando ao encontro seguinte da 

mesma forma que fui ao primeiro. 

Com o passar da discussão percebi que essa necessidade de levar algo 

“pronto” era muito mais minha do que deles, pois me ajudaria a lidar com aquele 

estranhamento, com alguns silêncios, entre outras coisas. Quase “cedi” à tentação de 

conduzir o processo com algo fechado (e certamente o fiz em outros momentos, talvez 

mais sutis, já que sempre há relações de força e poder em jogo) e só não o fiz, naquele 

momento, por não conseguir achar “o que procurava”. Acho que jamais acharia e que 

foi muito bom retornar à unidade dessa outra forma, neste não saber o quê ou como 

fazer, da mesma maneira que talvez eles estivessem se sentindo diante do fenômeno da 

violência e da discussão que eu lhes estava propondo, ou seja, talvez eu tenha 

experimentado algo semelhante ao que eles vivenciam com uma freqüência muito 

maior. 

Essa experiência me proporcionou não apenas vivenciar, minimamente e em 

um nível totalmente diferente, a angústia do “não-saber” (muito freqüente nas falas 

desses profissionais) como também me permitiu questionar algumas de minhas certezas, 

talvez não naquele momento, mas depois, pensando no assunto, ou agora, enquanto 

escrevo e revivo essa experiência, ou melhor, enquanto vivo uma nova experiência, um 
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novo encontro com esses profissionais e unidades aqui relatadas ao escrever esse 

trabalho (Mairesse e Fonseca, 2002). 

E ao escrever sobre o novo e o estranho com que os profissionais de José 

Sarney estavam lidando (e eu também, de certa forma) remeto-me a um evento 

particular que aconteceu nesta mesma unidade, no segundo encontro. Enquanto 

estávamos reunidos nos fundos da unidade, um rapaz bêbado ou sob efeito de alguma 

outra substância adentrou aquele lugar, perguntando o que estava acontecendo. A 

administradora disse que era uma reunião de equipe, que ele poderia ficar. Por alguns 

instantes ele pareceu não estar disposto a sair e todos nós – sim, me incluo nisso – 

parecemos meio atordoados, desconfortáveis, sem saber o que fazer. 

Percebo agora que tal reação de nossa parte possa ser conseqüência do fato de 

que aquele “novo”, aquele “estranho” não fazia parte daquele contexto e, portanto, nos 

deixava sem ação. Não sei bem porquê apenas me virei para ele e disse que iríamos 

continuar o que estávamos fazendo, iríamos continuar a nossa reunião. Não disse que 

ele poderia ou não poderia ficar ali. Apenas me dirigi a ele para dar continuidade ao 

processo e aí veríamos o que aconteceria. Nesse instante chegou um outro homem, o 

chamou e ele foi sem maiores problemas. 

Ninguém comentou o incidente. Retomamos o assunto e logo ele foi 

esquecido. É óbvio que a presença dele ali não tem nenhuma relação direta com a 

proposta que estava se desenrolando e não há nada de especial nisso: era apenas um 

homem embriagado, como tantos outros. Mas olhando agora, a presença dele naquele 

momento suscita outras coisas. Ele pode ser lido como um símbolo do que estava se 

processando ali. Ele era o novo e estranho que nos incomoda, nos deixa desconfortáveis, 

justamente porque não sabemos o que esperar e não sabemos como agir. Ele nos 

convoca a um outro lugar para o qual nossos saberes prontos não dão conta. E toda esse 
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estranhamento refere-se, também, ao fato de que, aos nossos olhos ele não “combinava” 

com aquele momento e lugar, ele destoava. Talvez se ali fosse um serviço especializado, 

quem sabe, as reações seriam diferentes (ou talvez não...). 

Não há nada de “místico” ou “sobrenatural” na presença dele ali, foi uma mera 

coincidência que pode ser lida de diversas formas. Uma leitura mais pragmática diria 

que ele era apenas um bêbado num lugar para onde não foi chamado, que logo saiu e 

tudo voltou ao seu lugar. Estou apenas propondo uma leitura mais alegórica, me 

aproveitando da presença dele ali e do efeito que ela causou nos presentes. Minha 

leitura é a de que a violência para os serviços e profissionais de saúde talvez seja esse 

bêbado, este estranho e novo senhor, que a uns causa repulsa, a outros surpresa, mas a 

todos incomoda. Aquele intruso diante do qual não sabemos como agir, que desejamos 

no íntimo que saia logo, que volte para onde veio, pois ele destoa do ambiente 

organizado e estruturado de um serviço (ou reunião, como foi o caso). Ele nos faz 

convocações diversas, em relação a nossos saberes, valores, posturas. Assim me parece 

ser com a violência. 

No momento em que lhe foi permitido ficar, no momento em que ele foi 

“aceito” como parte possível naquele lugar terminou não ficando, saindo sem maiores 

dificuldades (o aceito aqui é entre aspas mesmos, porque não houve tamanha aceitação 

de fato; digamos que apenas lhe foi permitido ficar naquele momento). É claro que, em 

se tratando da violência, não se trata apenas de aceitá-la ou não como parte do cotidiano 

da saúde, há mais coisas em jogo e, lançando mão ainda da ilustração, em alguns 

momentos será preciso contar com outros, externos ao processo, para conseguirmos 

lidar com ela. Não pretendo aqui fazer qualquer reducionismo explicativo por meio 

desta ilustração claramente construída, mas parece-me apenas que ela sugere algumas 

questões interessantes, que serão retomadas adiante. 
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1.3.5 – Bom Pastor 

Situando o contexto:

A última unidade a participar desse estudo foi a de Bom Pastor. Este bairro, 

localizado na Zona Oeste da cidade (zona esta cuja renda média mensal é de 2,92 

salários mínimos, sendo que no bairro, especificamente, a renda média varia entre 2 e 4 

salários mínimos) está situado em uma área cujas terras, até as décadas de 50 e 60, 

tinham vários proprietários. Passou por um boom imobiliário em 1966 quando muitos 

loteamentos passaram a ser vendidos vindo a se estruturar o bairro, mais ou menos 

como se configura hoje.  

Até então existia um número reduzido de habitações, dentre as quais destaca-

se a “Casa das Arrependidas” (hoje denominado Instituto Bom Pastor, ainda em 

funcionamento, vizinho à unidade de saúde). Era uma obra assistencial da Igreja 

Católica dirigida pelas freiras da Ordem Bom Pastor e destinada a abrigar mulheres que, 

segundo descreve o site da Prefeitura, por terem comportamentos divergentes à moral 

da época eram obrigadas a abandonar seus lares. Ainda hoje a instituição está em 

funcionamento com uma proposta bastante semelhante. É notório o fato de que o bairro 

se estruturou ao redor dessa instituição, vindo a receber o nome da ordem: Bom Pastor. 

A unidade de Bom Pastor foi escolhida pelo Distrito Oeste por estar localizada 

em um bairro com alta incidência de violência, razão pela qual os profissionais lidam 

com essa demanda cotidianamente. Contudo a equipe da unidade, nesse caso, foi 

apresentada como tendo mais dificuldades para realização do processo. Em Bom Pastor, 

que também funciona no modelo do PSF, foi realizado, apenas, um encontro na própria 

unidade, no dia 24/07/07, com a participação da supervisora territorial do D. S. Oeste. 

No dia do encontro, porém, havia muitos profissionais ausentes, alguns de licença 
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médica (três médicos, dos quatro que compõem a unidade e uma enfermeira das quatro 

– o que chamou bastante a atenção), alguns de férias e os ACS em greve. Apesar da 

greve dos agentes, a supervisora sugeriu que a reunião fosse mantida, uma vez que já 

estava marcada. 

Processo de discussão na unidade:

O encontro com essa unidade talvez tenha sido um dos mais difíceis. Potengi 

teve o seu nível de dificuldade devido à postura questionadora de seus profissionais, 

com a qual, no entanto, não tive tanta dificuldade em lidar, visto que eram questões 

legitimas e que, pouco a pouco, foram sendo respondidas, desfazendo-se qualquer 

entrave inicial. José Sarney teve, também, seu grau de dificuldade associado a toda a 

novidade da discussão para os profissionais e, conseqüentemente, para mim em ter que 

lidar com uma discussão que era claramente diferente das demais. No entanto havia 

abertura e disponibilidade por parte dos profissionais em pensar aquelas questões. 

Em Bom Pastor a dificuldade foi de outra ordem. Deparei-me com o desabafo 

de profissionais extremamente desgastados e adoecidos (conforme o número de 

atestados médicos comprovava). Fui para a unidade esperando pensar estratégias de 

enfrentamento da violência que eles poderiam presenciar e atender em seu cotidiano e 

me deparei com profissionais que vivenciavam essa violência como sendo a eles 

dirigida, para quem era preciso pensar estratégias de cuidado. 

Essa unidade exigiu um maior jogo de cintura e uma escuta talvez mais 

cuidadosa do que as demais, não no sentido de dar conta dos objetivos do trabalho ou da 

pesquisa, mas uma escuta dirigida àquelas pessoas, independente do que eu estava 

buscando ali. Decidi não avançar em qualquer discussão teórica ou propositiva, pois 

julguei que não havia espaço e que havia uma demanda posta mais urgente. Optei, 
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inclusive, diferente do que aconteceu em todas as outras unidades, por sair dali sem uma 

outra data marcada para continuidade do processo e disse isso claramente a eles. 

Comprometi-me a voltar, mas expliquei que não via sentido em fazê-lo enquanto aquela 

outra demanda não fosse pensada de alguma forma, que nem eu mesmo sabia qual era e 

quem precisaria ser envolvido para isso. A conclusão dessa história ainda não se deu e o 

desenrolar dela não foi dos mais satisfatórios, na minha opinião, conforme está 

discutido no capítulo 3. Mas o processo não está terminado, então algo ainda poderá se 

desenrolar, fugindo aos limites desse trabalho. 

Quero apenas, mais uma vez, usar-me da situação que vivenciei para fazer 

outra analogia. A minha sensação ao lidar com esse evento, talvez tenha também 

correspondentes com aquela vivenciada pelos profissionais, quando vão ao encontro de 

seus pacientes, sem saber exatamente o que os espera, mas acreditando que seja algo 

para o qual os seus conhecimentos, a sua formação e a sua experiência poderão ser 

muito úteis. De repente, deparam-se com alguém para quem todos os instrumentais e 

conceitos teóricos de nada ou quase nada servem, pois tudo o que esse alguém deseja é 

“desabafar”, é ser ouvido, mesmo que não se encontre ou se descubra ali o que fazer. 

Dispor “apenas” de uma escuta, sobre a qual nem sequer sabemos se é a mais 

“adequada”, mais uma vez provoca desconforto e isso também foi relatado pelos 

profissionais, nesse estudo, em relação ao enfrentamento da violência1.

Em algum nível, que não é de uma correspondência direta, o meu encontro 

com essas unidades e profissionais provocou em mim experiências e vivências 

subjetivas que me ajudam a pensar o modo como os profissionais relataram lidar com a 

violência, inclusive algumas de suas dificuldades. Não é a mesma coisa, mas produz 

1 Existem vários tipos de violência e inúmeras formas de concebê-la, de modo que não pretendo abordá-la 
aqui como um fenômeno absoluto, uno, uniforme. Por uma questão de facilidade na escrita, apenas, este 
termo aparecerá muitas vezes nesse trabalho. Mas uma discussão a respeito de sua complexidade está 
feita no capítulo 2. 
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uma outra conexão com eles e com o que está escrito aqui. É sobre esses encontros e, 

particularmente, sobre o que deles se pode relacionar a todo um escopo teórico com o 

qual tive acesso para a problematização dos objetivos aqui expostos, que pretendo 

abordar nos capítulos seguintes. Antes, porém, preciso ainda lançar mão de alguns 

conceitos e marcos teóricos que ajudam a pensar essa pesquisa e a subsidiar o meu lugar 

enquanto pesquisadora/gestora.

1.4 –Algumas considerações conceituais 

Antes de adentrar nas discussões específicas propostas por este trabalho, é 

preciso trazer alguns conceitos que vão atravessá-lo. Os primeiros deles fazem parte do 

campo referencial da Análise Institucional (Altoé, 2004, Baremblitt, 1992, Rodrigues, 

2000, Rodrigues, 2003, Rodrigues, 2004, Rodrigues, 2006 e Pereira, 2007). 

Primeiramente, há que se situar as instituições, organizações e estabelecimentos que 

fazem parte desse estudo, ou melhor, trazer um outro entendimento acerca desses 

conceitos e do modo como se revelam nesse estudo. 

Por instituições podem ser entendidas como lógicas, árvores de composições 

lógicas, segundo o determinado grau de formalização que adotem, podendo ser leis ou 

normas, quando enunciadas de maneira manifesta, ou podendo ser hábitos, 

regularidades e comportamentos. A instituição prescinde de uma formalização. Elas 

regulam a atividade humana, de modo valorativo. “As instituições formam a trama 

social que une e atravessa os indivíduos, os quais, por meio de sua práxis, mantém ditas 

instituições e criam outras novas (instituintes)” (Altoé, 2004, p.68). 

Alguns exemplos de instituição são a linguagem, as instituições de 

regulamentação de parentesco, a divisão do trabalho humano, a educação, a justiça, a 
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religião (não o grupo religioso específico, mas os modos de relação com a divindade), 

etc. Uma das principais instituições sobre a qual trata este trabalho é a saúde, ou seja, as 

concepções, leis, normas e pautas que prescrevem o que é ser saudável ou doente na 

nossa sociedade e como se relacionar com isso. 

Uma das funções da instituição é regular a vida humana, mas para que ela 

cumpra essa função, ela precisa se materializar e isto se faz por meio de dispositivos 

concretos denominados organizações. As organizações podem ter formas variadas, 

compreendendo desde um grande complexo organizacional – Ministério da Saúde, que é 

o nosso caso mais específico – até pequenos estabelecimentos. As organizações 

concretizam as opções que as instituições distribuem e enunciam. Elas, por sua vez, são 

compostas de unidades menores, também diversas, mas podemos destacar os 

estabelecimentos, como escolas, conventos, quartéis, etc. 

Chegamos no nível das unidades de saúde, que, segundo essa lógica, podem 

ser entendidas como estabelecimentos, que compõem uma organização em diversos 

níveis (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da 

Saúde, sendo que todos são materializações de uma mesma organização). Esta 

organização, assim como os estabelecimentos específicos, são cotidianamente 

atravessados pela instituição saúde, mas também por inúmeras outras, como as relações 

de parentesco, a educação, a religião, o mercado, dentre outras. Sempre há 

atravessamentos múltiplos. 

Os estabelecimentos incluem equipamentos, que são dispositivos técnicos, 

cuja forma mais básica é a maquinaria, as instalações, arquivos, aparelhos, etc., mas 

pode compreender uma realidade muito mais ampla, como um grande sistema de 

máquinas, um grande equipamento. Neste sentido, um estabelecimento de saúde pode 

funcionar também como um equipamento. 
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Todos esses níveis – instituição, organização, estabelecimento e equipamentos 

– só adquirem dinamismo, só se põem a operar, através dos agentes, que são os próprios 

seres humanos, “os suportes e os protagonistas de toda essa parafernália” (Baremblitt, 

1992, p. 28). Estes agentes protagonizam práticas (verbais, não-verbais, teóricas, 

técnicas, etc.) e põem, por meio de suas ações, a realidade em movimento. 

Nas instituições podem-se distinguir duas instâncias: o instituinte e o 

instituído. De modo simples, as forças que tendem a transformar as instituições ou 

fundá-las, como forças produtivas de lógicas institucionais, são instituintes. O processo 

de produção e criação nas instituições gera um produto que é o instituído. Mas ambos 

estão em constante articulação, movimento, de modo que o instituinte pode vir a ser 

capturado e tornar-se instituído (produto, pronto, acabado) e o instituído, por outro lado, 

sempre está aberto à potência do instituinte. Altoé (2004) nos ajuda a complementar 

essa definição acerca dessas duas instâncias. 

Por ‘instituinte’ entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a 

capacidade de inovação e, em geral, a prática política como 

‘significante’ da prática social. No ‘instituído’ colocaremos não só a 

ordem estabelecida, os valores, modos de representação e de 

organização considerados normais, como igualmente os 

procedimentos habituais de previsão (econômica, social e política) 

(p.47).

No nível das organizações, dá-se algo semelhante. A atividade permanente, 

crítica e transformadora é o organizante e o seu produto é o organizado. O organizado 

pode ser exemplificado pelo organograma ou fluxograma, que tende a ser visto como 

‘natural’ (quando não o é de fato), tende a ser cristalizado. A burocracia está em íntima 



43

relação com o organizado também. Aquilo que se produz, aquilo que gera movimento, 

que gera o novo, é o organizante. Em todos os níveis aqui discutidos (instituição, 

organização, estabelecimento, etc.) pode-se pensar a mesma idéia a partir dos conceitos 

de função (produto) e funcionamento (processo). 

Há que se ter o cuidado de não fazer uma leitura maniqueísta a respeito dessas 

instâncias, como que o processo (instituinte, organizante, funcionamento) é bom e o 

produto (instituído, organizado, função) é ruim, pois há uma relação muito mais 

dinâmica entre eles, como já exposto. 

É importante frisar, no entanto, que em cada sociedade os instituídos e 

organizados normalmente apresentam-se como funções a serviço das formas históricas 

de exploração, da dominação, da mistificação, fazendo-se parecer naturais, universais, 

eternos, desejáveis, enquanto que o instituinte e o organizante, entendidos como 

funcionamento, estão a serviço de outra ordem transformadora, tendendo à utopia. 

Nenhuma dessas instâncias, no entanto, atua isoladamente, mas em conjunto, 

interpenetrando-se.

Este interpenetramento em nível da função, do conservador, do reprodutivo, é 

chamado, na Análise Institucional, de atravessamento. No nível do instituinte, do 

produtivo, do revolucionário, é chamado de transversalidade. Portanto, as instituições, 

organizações, estabelecimentos, equipamentos, agentes e práticas são atravessados e 

transversalizados cotidianamente, a todo o momento por um jogo de forças sempre em 

movimento. 

Esses conceitos serão retomados ao longo dos capítulos desse trabalho e outros 

que lhes são complementares serão acrescentados também. Uma vez entendido que as 

unidades de saúde são estabelecimentos, que compõe uma organização atravessada – e 
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transversalizada – por diversas instituições, este estudo buscará compreender esses 

processos tomando como analisador principal o fenômeno da violência. 

Um analisador pode ser maior ou menor, pode ter uma materialidade 

específica ou não e esta é heterogênea. Ele não apenas exprime, manifesta, declara, 

evidencia, denuncia outras coisas, como ele mesmo possui elementos para se auto-

entender. Na perspectiva do institucionalismo existem analisadores ‘naturais’ (no 

sentido de serem espontâneos, históricos, resultantes de uma série de forças 

contraditórias que se articulam neles) e analisadores artificiais ou construídos, que são 

aqueles que o analista institucional “inventa”, introduz nas organizações ou 

estabelecimentos para propiciar processos de explicitação dos mesmos. 

Nesse estudo o principal analisador, como já foi dito, é a violência. Alguns 

analisadores naturais podem ser enumerados aqui: as distintas concepções de violência 

que emergem nos discursos dos profissionais, as estratégias que os profissionais se 

utilizam para lidar com ela (encaminhamento, escuta, etc.) ou mesmo a dificuldade em 

articular essas estratégias (que está atravessadas por uma série de outras coisas), as 

dificuldades apontadas para lidar com o fenômeno (medo, falta de conhecimentos ou 

preparo, falta de suporte, etc), o adoecimento dos profissionais, seja por lidar com esse 

fenômeno, seja por questões mais amplas de estrutura, de relação com a gestão, sendo 

que estas últimas também podem constituir-se como analisadores, articulados ou 

atravessando os processos de trabalho em saúde. Enfim, estes são alguns analisadores 

naturais que surgiram nesse estudo e que serão discutidos ao longo desse trabalho. 

Muitos outros seriam possíveis. Por algum motivo, estes foram destacados, tanto pelos 

profissionais em suas colocações, quanto por mim, na hora de ouvir essas colocações, 

recebê-las, anotá-las e, agora, escrevê-las. 
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Como analisador artificial podemos pensar o protocolo de notificação. Na 

verdade, não o instrumento em si, mas o modo como este foi, no caso dessas unidades, 

apresentado, proposto, ou seja, o processo como ele foi apresentado como uma 

possibilidade – que poderia, até certo ponto, ser aceita ou não. 

Este não se configura um analisador artificial exatamente como está definido 

na literatura. Primeiro porque não foi por mim definido, é instrumento proposto por um 

nível maior da organização, hierarquicamente superior ao que me encontro. Mas o meio 

como vem sendo introduzido nos estabelecimentos em nível local passa pela gestão 

nesse nível, na qual me encontro. Ele está sendo proposto por meio de uma estratégia 

que permite que ele seja, dentre outras coisas, um problematizador dos analisadores 

naturais, da instituição saúde, até certo ponto, das organizações e estabelecimentos em 

questão, das políticas da área, enquanto práticas e propositoras de práticas. 

Um analisador artificial é proposto como uma estratégia possível de 

intervenção e pode ou não ser aceito pelo coletivo. Oficialmente, em relação ao 

protocolo, não existe essa possibilidade, uma vez que se pretende que seja implantado 

em toda a rede. Por esse motivo, ele também se constitui um analisador artificial fora 

dos padrões. Por outro lado, na medida do possível, tentamos, enquanto núcleo, 

sustentar esse lugar de possibilidade para ele, de modo que o objetivo último da ida às 

unidades não era implementá-lo, mas propor discussões mais amplas acerca do 

fenômeno e apresentá-lo como uma proposta, como uma possibilidade. Talvez essa 

aceitação devesse estar entre aspas, visto que não podemos dizer até que ponto a gestão 

local poderia sustentar isso. Aí poderia se configurar um outro analisador ou ao menos 

problematizador desse instrumento, como de fato é feito no capítulo 4. A discussão 

sobre todos esses elementos postos é, basicamente, o corpo desse trabalho. 



46

Isto permite mencionar dois outros conceitos, o de campo de análise e campo 

de intervenção. Ambos podem ser mais amplos ou mais restritos, sendo que, em termos 

empíricos, não precisam coincidir. Baremblitt (1992) exemplifica que um campo de 

intervenção concreto pode ser uma fábrica ou uma indústria, enquanto que o campo de 

análise pode não ser o entendimento sobre ela, mas sim o processo histórico de 

implantação desse tipo de indústria no Brasil, a partir desse exemplo específico. É 

possível haver um campo de análise sem um campo de intervenção, mas este último não 

pode prescindir do campo de análise.  

Campo de análise refere-se ao objeto ou campo sobre o qual se pretende 

aplicar o aparelho conceitual do institucionalismo – e aqui no caso, outros aparelhos 

conceituais também – de modo a pensar o seu funcionamento, articulações, 

determinações, causas, efeitos, etc. A campo de análise deste trabalho é o da violência 

no âmbito da saúde pública, pois não se trata apenas da violência em si, de um modo 

geral (discussões sobre diferentes conceitos, manifestações em diferentes culturas, ou 

coisa parecida), tampouco é o campo da saúde pública apenas (sua história, funções, 

modelos de assistência e práticas, entre outras coisas). O campo de análise desse estudo 

refere-se à intersecção entre esses dois campos mais amplos, pensada a partir de 

algumas especificidades de cada um e principalmente de suas articulações, mas sem dar 

conta da amplitude de cada um, isoladamente. 

Já o campo de intervenção refere-se ao espaço delimitado para onde se 

planejam as estratégias, táticas e técnicas para que nele se processem transformações 

concretamente. Nesse estudo o campo de intervenção está constituído dentro do que se 

denomina atenção primária em saúde, ou atenção básica, pensado através de cinco 

estabelecimentos específicos, os que participaram desse estudo. O objeto de estudo em 

si, não é na verdade a instituição analisante (no caso a pesquisadora/gestora/analisante), 
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nem tampouco as instituições analisadas (serviços enumerados), mas sim uma nova 

organização que se produz da/na intersecção entre estas duas. 

Por tudo o que já foi exposto até o momento, percebe-se que o modo de fazer 

pesquisa, dentro do referencial deste trabalho, se aproxima da idéia foucaultiana de que 

o pesquisador é um diagnosticador do presente (Artières, 2004). Esta afirmação tem 

alguns significados. O primeiro é que o papel do intelectual (aqui chamado de 

pesquisador) não é o de enunciar verdades proféticas para o futuro, ou mesmo descobrir 

verdades ocultas, senão tornar visível o que já está visível ou, nas palavras do próprio 

Foucault (citado por Artières, 2004) “fazer aparecer o que está tão perto, o que é tão 

imediato, o que está tão intimamente ligado a nós mesmos que exatamente por isso não 

o percebemos” (p.15). 

Significa, também, estar atento ao presente, pois este é o tempo que importa. O 

diagnosticador do presente também pode ser um historiador do presente, no sentido em 

que demonstra a contingência do presente como resultado de um processo histórico 

(Adorno, 2004). Não se trata de uma história linear, ou da concepção do presente como 

efeito de um passado-causa. Trata-se, ao contrário, de uma problematização e subtração 

de um fundamento fictício, de qualquer naturalização da história. O historiador do 

presente sabe que a compreensão do passado tem seu lugar na medida em que ela 

permita entender como as coisas foram feitas, possibilitando, assim, que sejam 

desfeitas.

O papel do diagnosticador-historiador do presente – ou simplesmente, 

pesquisador, a partir desta perspectiva abordada – é tentar fazer as pessoas perceberem o 

que está para acontecer, levá-las a deslocar o olhar, tornando visível o invisível, que 

assim o é de tão obvio e banal (Artières, 2004). É por isso que este pesquisador está 

interessado no cotidiano, naquilo que de tão visto, não é visto. Por isso, também, faz 
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sentido que o pesquisador percorra, circule, mapeie, se cole à realidade que pretende 

investigar.

Mas este pesquisador sabe que não é capaz de lançar um olhar sobre a 

totalidade; ele sabe que suas apreensões são parciais, de modo que não almeja 

generalizações ou hegemonias. Ele “possui certo número de conhecimentos, que põe em 

ação de maneira imediata, para operar uma crítica determinada, em um campo que 

recobre suas competências, sobre um ponto específico” (Adorno, 2004, p. 41). Há, 

portanto, o que se pode chamar de “princípio de modéstia” e, aliado a isso, a 

responsabilidade de se engajar na mudança e na crítica da sociedade. 

O papel do pesquisador, como já exposto, não é apresentar respostas, mas 

ajudar a formular corretamente os problemas com os quais ele mesmo deve se ocupar. 

Convém ressaltar que esses problemas nascem de sua implicação com eles. Portanto, 

não há nada de incoerente em pesquisar aquilo que emerge do cotidiano, da vivência, 

das questões do dia-a-dia, da prática. Ao contrário, isso tudo só emergirá como 

problema de pesquisa na medida em que houver uma implicação por parte do 

pesquisador.

Lançar-me no campo para estudar violência e saúde pública é, portanto, um 

exercício de deixar emergir as questões da minha prática cotidiana, dos encontros com 

os profissionais e serviços, daquilo com o qual me encontro implicada. Além disso, a 

violência se configura bem, na prática dos serviços de saúde, como um visível 

invisibilizado, o banal ou o assustador, normalmente o naturalizado, sobre o qual um 

novo olhar precisa ser lançado. Poucos são os fenômenos reconhecidamente tão 

presentes no cotidiano e, ao mesmo tempo, tão despercebidos na prática profissional. 

Tal postura de pesquisa, ora descrita, implica ainda, num entrecruzamento 

entre ética e política, de modo que o critério de verdade daquilo que o pesquisador diz, a 
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legitimidade ou validade de sua produção, não está nela e sim nele, no pesquisador, na 

distancia ou proximidade entre o seu dizer e o seu fazer, na sua capacidade de realmente 

empreender aquilo que propõe e de ser coerente, em sua prática, com aquilo que 

professa teoricamente. É o chamado ético de tal posicionamento e este talvez seja o 

maior desafio desse modo de pesquisar: a honestidade de tornar verdade aquilo que 

propõe e a coragem de se expor aos riscos que isso representa. Não se trata apenas de 

enunciar uma opinião, mas de se implicar enquanto sujeito de opinião. 

Outra consideração merece ser feita aqui em relação ao processo dessa 

pesquisa, especificamente em relação a um dos instrumentos escolhidos para a sua 

operacionalização, no caso, o diário de campo. É preciso tecer alguns comentários 

acerca daquilo que um diário normalmente realiza, ou do sentido como comumente ele é 

encarado, para diferenciá-lo daquilo que intenta este estudo. 

Blanchot (2005) fala sobre a armadilha do diário. Cada dia anotado é um dia 

preservado. Escreve-se como uma tentativa de preservação do próprio eu, da nulidade 

da vida. Finalmente, se percebe a armadilha do diário: não se viveu, nem se escreveu, 

visto que a escrita que preserva o cotidiano, os fatos, a verdade, é uma ilusão. E ato de 

escrever, portanto, impede o viver. 

Além disso, o diário possui um pacto assinado, um compromisso do qual não 

pode fugir: ele deve respeitar o calendário. “O calendário é seu demônio, o inspirador, o 

compositor, o provocador e o vigilante” (Blanchot, 2005, p.270). Em outro lugar, 

complementa: “o diário enraíza o movimento de escrever no tempo, na humildade do 

cotidiano datado e preservado por sua data” (1987, p. 20). 

O diário trás em si a idéia de registro, de apreensão do momento, como se 

fosse possível capturar o cotidiano, o presente. Esta é a sua ilusão e a condenação do 
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autor: jamais seu intento será alcançado, visto que escrita alguma é capaz de captar a 

totalidade, preservar o momento como uma suposta verdade. 

Como então, utilizar o diário como instrumento de pesquisa? Resta alguma 

alternativa que justifique o seu uso? Segundo Blanchot, parece não haver. Arrisco-me, 

no entanto, a tentar alguma possibilidade e essa tentativa consistiria no esforço de uma 

constante oposição àquelas que são as maiores ilusões do diário: a imposição do 

calendário e a possibilidade de captura do momento com seu registro fidedigno. 

Fugir da imposição do calendário, ao utilizar um diário, parece extremamente 

pesaroso, quando não impossível, especialmente quando se trata de um trabalho 

acadêmico, cuja temporalidade se impõe como um limitador e vigilante impassivo. 

Creio que não será possível fugir do tempo cronos, mas pelo menos tentar agir de tal 

modo que ele não seja critério de validação ou orientação da conduta, que ele não 

prevaleça sobre os escritos em si, mas apenas sirva como referência, já que inevitável. 

Em relação ao segundo aspecto, a captura do momento, não vejo alternativa 

senão servir-me do “princípio de modéstia” de que fala Foucault (Adorno, 2004), ao 

reconhecer, desde sempre, que os escritos do diário não apreendem a totalidade, não dão 

conta do real, não aprisionam o momento e, certamente deixam escapar muitas coisas. O 

deixar escapar, porém, não se coloca apenas como um risco, como uma limitação, mas 

como uma escolha. Parece que a única “salvação” para o diário, para que este não seja 

totalmente capturado pelo tempo e pelo calendário, é que se decida, deliberadamente, 

trabalhar com os esquecimentos, que se renuncie ao desejo de lembrar e se permita 

registrar apenas aquilo que toca, que afeta, que atravessa o escritor. “Aquele que deseja 

lembra-se deve confiar-se ao esquecimento, ao risco que é o esquecimento absoluto e ao 

belo acaso que se torna, então, a lembrança” (Blachot, 2005, p. 275). 
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Optei, portanto, por usar o diário como uma estratégia e um dos instrumentos 

dessa pesquisa, ciente de seus limites e riscos, confiando-me a eles e ao que foi sendo 

produzido por tudo isso. Optei, além disso, por não gravar os encontros com as equipes 

e utilizar como única forma de registro desses encontros as anotações e escritos desse 

diário, pela escolha deliberada de trabalhar com o risco do esquecimento e com o acaso 

da lembrança, parafraseando Blanchot. 

Percebe-se, portanto, que o diário, como fonte de registros, pode ter um papel 

de construção de palavras-retrato que, após o processo – permanente e contínuo – de 

reflexão, poderá mobilizar territórios subjetivos diversos, emergência de novas 

territorializações, agenciamentos, potencialidades. Ele deve servir de fato como um 

instrumento e não como um fim; o propósito desse estudo não é fazer um mero registro 

linear e descritivo do processo de pesquisa/intervenção, mas fazer uma cartografia dos 

fatos, eventos, sensações, afetos envolvidos. Por essa razão, reforça-se aqui a idéia de 

que esse diário não deve ter a pretensão ilusória de apreender o real e sim registrar 

memórias, sensações, afetações, pois o objetivo não é a escrita do diário em si e sim o 

que se pode produzir a partir dele e das demais fontes disponíveis. A partir de então, o 

conhecimento é produzido, embora sempre inacabado. 

Nesta pesquisa, as diversas fontes de informação, principalmente das 

anotações e registros no diário, das falas dos profissionais, das sensações e memórias, 

permitiram uma análise reflexiva acerca tanto da prática profissional, quanto do 

processo de pesquisa que se desenrolaram, simultaneamente, por meio de uma 

cartografia do saber-fazer. 

Todos esses registros, histórias, escritos, narrativas compõem redes de 

tradução em busca de criação de sentidos, como definem Mairesse e Fonseca (2002). 

Tanto o contar e o escutar, quanto o registrar e o escrever podem ser problematizados. 
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Implica em fazer uma cartografia de todo o processo, entendendo que “a arte de 

cartografar antecede o ato de escrever sobre estas histórias” (Mairesse e Fonseca, 2002, 

p. 114). O cartógrafo é aquele que traça ou desenha um cartograma, registrando 

paisagens, nuances, afetações. “A partir de relatos contados [e, no caso, ouvidos e 

vividos também] se vai construindo um grande mapa, inicialmente um rabisco, no que 

já se anuncia a problemática a ser analisada” (p. 115). 

No mapa se escreve, se desenha, é traçada a trajetória dos sujeitos envolvidos, 

as mudanças operadas. Mairesse e Fonseca (2002) afirmam que o próprio ato de 

escrever sobre as histórias, para o cartógrafo, é fazer-se parte ou objeto desse mapa. O 

mapa não é um mero registro, é uma composição, é uma produção. Cabe ao cartógrafo 

acompanhar os movimentos, perceber as composições e decomposições de territórios, 

bem como por quais manobras e estratégias se criam novas paisagens. Também faz 

parte de sua tarefa desvendar outras linhas, potencializar novas formas. 

O diário, portanto, nesse estudo, também pode ser entendido como um mapa. 

Antes de sua escrita ou de seu desenho, já tem início o processo de cartografia, pela 

escuta e pelos encontros no processo de pesquisa. Com ele, não apenas se registram 

essas escutas ou encontros, mas se pretende produzir um novo: novos caminhos, novos 

territórios, novas possibilidades. 

Existe ainda um aspecto dessa pesquisa que merece ser comentado, que diz 

respeito ao fato de que ela foi, simultaneamente, um processo de investigação e de 

atuação profissional. Isto, por si só, se opõe aos métodos de investigação de ordem 

mecanicista, cuja metodologia científica está determinada a priori. O caráter duplo desta 

intervenção pesquisa/atuação lhe confere algumas peculiaridades que precisam ser, 

minimamente, problematizadas. 
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Essa questão relativa à participação ativa ou implicação do pesquisador no 

processo de pesquisa e da interferência de sua subjetividade na investigação só veio a 

ser concebida como um problema de pesquisa no momento em que se pensou a 

superação das pretensões de neutralidade e objetividade, o que também teve 

repercussões diretas em termos da escolha dos procedimentos metodológicos (Paulon, 

2005). A subjetividade deixa de ser uma categoria interveniente ou comprometedora no 

processo de pesquisa para se tornar uma protagonista. Desde então, alguns outros modos 

de pensar e fazer pesquisa têm sido realizados. 

Siegmann e Fonseca (2007) apresentam uma proposta de pesquisa que articula 

esses dois lugares: pesquisador-profissional, ou pesquisador-interventor. Esta consiste 

naquilo que elas chamam de análise de casos-pensamento para construção de teias-

conceituais a partir de uma mistura de registros de prontuários, fragmentos de falas dos 

pacientes e de seus familiares (já que se tratava de uma experiência em terapia 

ocupacional), informações da própria avaliação do profissional, memórias e sensações 

inscritas no corpo do terapeuta/pesquisador. A análise dos casos-pensamentos como 

metodologia de pesquisa implica em um olhar sensível do pesquisador para si mesmo e 

para o outro dentro de sua prática profissional. Trata-se de uma cartografia do saber-

fazer-atuar.

Na proposta em questão, a estratégia ia se desenrolando a partir da 

rememoração, pela profissional, de seus atendimentos, seguida da escrita dos mesmos e 

do debruçar sobre essa escrita. Ocorre, porém, que não se trata de simplesmente 

relembrar um evento, mas de traçar um novo desenho por meio das palavras, 

inicialmente soltas, fragmentos de marcas, lembranças e registros; uma palavra-retrato 

que, a partir do olhar do pesquisador/profissional, no próprio processo de elaboração 

textual, vai fazendo com que o passado se atualize e traga consigo afetos, sensações, 
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deslocamentos, desterritorializações. Longe de ser uma mera retrospectiva, trata-se de 

uma construção de um novo, que não compõe uma linearidade. 

As autoras consideram que este exercício de escrita reflexiva sobre os planos 

intensivos da memória pede passagem no corpo do pesquisador. 

Ao contemplar as palavras, [o pesquisador] permite-se transformar 

em leitor-aranha, cujas vibrações sentidas na teia de palavras poderão 

reverberar nas relações que o sujeito-leitor tem nos campos 

profissional ou pessoal, ampliando a rede conectiva de produção de 

conhecimento constituída na pesquisa. Esse contágio só é possível à 

medida que a arte de cartografar componha mapas heterogêneos e 

múltiplos de potencialidades, capazes de produzir afecções nos 

territórios subjetivos, que impulsionem novos devires e 

agenciamentos coletivos de enunciação (para. 9). 

Nessa perspectiva, o sujeito de enunciação (pesquisador) não pode ser 

distinguido do sujeito do enunciado (terapeuta, no caso em questão, ou profissional de 

qualquer outra ordem). Nota-se claramente a distância que se coloca em relação ao 

método cartesiano no qual o objeto de estudo é quantificado e submetido à análise pelo 

pesquisador que age como juiz supremo do conhecimento. 

Este estudo aqui apresentado, portanto, seguindo essa mesma lógica, 

pressupõe uma outra relação pesquisador-pesquisado, uma vez que propõe uma 

metodologia participativa, que poderia ser entendida como uma forma de pesquisa-

intervenção. Nesta perspectiva, então, está se abrindo mão, totalmente, de qualquer 

suposição de neutralidade por parte do pesquisador, considerando que “essa 

interferência [pesquisador-pesquisado] não se constitui em uma dificuldade própria às 
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pesquisas sociais, em uma subjetividade a ser superada ou justificada no tratamento dos 

dados, configurando-se, antes, como condição ao próprio conhecimento” (Rocha e 

Aguiar, 2003, p. 67). Enfim, não há aqui a preocupação ilusória de conter uma 

subjetividade que, certamente, perpassará o processo de pesquisa. Ao contrário, é ela 

que interessa aos objetivos desse estudo: os processos subjetivos dos técnicos das 

unidades, dos profissionais dos distritos e mesmo da pesquisadora. 

Pretendeu-se, dessa forma, operar com a lógica da intervenção numa dada 

realidade, em seu cotidiano. A pesquisa-intervenção visa operar transformações na 

realidade, o que não seria uma questão de correta aplicação de conhecimentos, mas seria 

muito mais uma busca por investigar a vida das coletividades, em sua cotidianidade, 

potencializando espaços de participação coletiva, como apontam Rocha e Aguiar 

(2003). Além disso, as autoras acrescentam que as mudanças que se objetiva alcançar 

não são imediatas à ação, mas são “conseqüência da produção de uma outra relação 

entre teoria e prática, assim como entre sujeito e objeto (...) com a perspectiva de 

interrogar os múltiplos sentidos cristalizados nas instituições” (p. 71). 

Pesquisador/pesquisado fazem parte do mesmo processo. 

Não faz parte dos objetivos desse trabalho aprofundar as discussões acerca das 

diferentes definições de pesquisa-ação e pesquisa-intervenção.  Mais do que pensar a 

correta nomenclatura acerca do modo de fazer pesquisa ora proposto, pretende-se 

elucidar os sentidos do mesmo. Desta maneira, não se trata de apenas incluir o 

pesquisador no campo de suas observações, o que comumente é chamado de pesquisa-

participante ou pesquisa-ação. Tampouco é suficiente problematizar a relação 

pesquisador-campo de investigação, senão, como coloca Paulon (2005), aprofundar uma 

outra concepção de subjetividade e de ciência. 
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Em relação à concepção de ciência, esse estudo partiu de uma perspectiva que 

rompe com a lógica cartesiana de neutralidade científica, de repúdio à presença da 

subjetividade do pesquisador, de busca de uma verdade a ser desvelada. Não há aqui o 

objetivo de encontrar uma verdade única, aplicável, generalizável. Quanto à 

subjetividade humana, pretendeu-se romper com uma visão de homem naturalizado, 

essencializado, presente nas dicotomias sujeito/objeto, teoria/prática, freqüentes em 

pesquisa. Buscou-se, aqui, romper com essas falsas dicotomias. A subjetividade, numa 

proposta foucaultiana 

Aparece como agenciamento de forças e fluxos do plano de Fora, 

como uma linha que se inflexiona a partir dessas forças e constitui 

uma dobra que, como tal, nunca será uma interioridade fechada sobre 

si mesma, senão expressão corpórea dos regimes de verdade de um 

tempo (Paulon, 2005, p. 21). 

A subjetividade, portanto é apreendida em sua dimensão processual e criativa. 

Pesquisar tendo como referência esse conceitos apresentados significa intervir visando 

produzir acontecimentos. O acontecimento em foco na pesquisa-intervenção não é um 

estado de coisas, mas um momento marcado pela espontaneidade. Operando no campo 

dos acontecimentos, a pesquisa-intervenção “deve guardar sempre a possibilidade do 

ineditismo da experiência humana e o pesquisador a disposição para acompanhá-la e 

surpreender-se com ela” (p. 21). Pesquisar, então, é lidar com o imprevisível, com o 

acontecimento, com o devir. Esse modo de pesquisa visa, mais do que apreender sujeito 

e objeto, acompanhar processos de subjetivação que objetificam e corporificam não 

necessariamente são sujeitos individuais. 
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A implicação do pesquisador, longe de ser um entrave ao processo, constitui-

se, ao contrário, em um conceito-ferramenta, instrumento por excelência do 

pesquisador-interventor (Paulon, 2005). O que deve nortear a sua aproximação com o 

campo deve ser a permanente análise do impacto das cenas vividas/observadas sobre 

sua história, sobre o seu próprio lugar de “perito-pesquisador”, ou seja, é a própria 

pesquisa, pensada como instituição, que deve estar em análise. Deve se 

questionar/problematizar os propósitos da pesquisa e os interesses que o perpassam, o 

jogo de forças e de poder em curso e as interferências do pesquisador-interventor. 

Apreende-se, portanto, que a implicação constitui-se não apenas como ferramenta 

necessária, mas imprescindível ao percurso que vise atender a proposta de tal 

perspectiva de pesquisa. A análise da implicação é, portanto, condição fundamental para 

o transcurso de uma pesquisa sob tal referencial teórico (Baremblitt, 1992). 

Vale ressaltar que idéia de implicação de que se está partindo aqui não 

corresponde a engajamento ou participação, mas vai além (Rodrigues, 2006). Trata-se 

de um conceito que tem certa dívida com a chamada contratransferência em psicanálise, 

mas que também a supera, pois diz respeito a algo que vai além de uma resposta em 

uma relação dual (Baremblitt, 1992). Além disso: 

Na contratransferência, mesmo adjetivada como institucional, trata-

se de analisar em segredo – situações de supervisão, avaliação, etc. – 

o modo como o analista se vincula aos sujeitos, grupos e 

organizações com as quais trabalha. Na análise das implicações trata-

se da análise pública – efetivada no próprio campo de intervenção – 

dos vínculos que tanto analistas quanto participantes mantém com as 

instituições em jogo [grifos originais] (Rodrigues, 2004, p. 141). 
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Lourau (citado por Rodrigues, 2006) propõe um modelo – provisório – de 

análise de implicações assim descrito: implicações primárias – compreendendo a 

implicação do pesquisador-praticante com seu objeto de pesquisa/intervenção, 

implicação na instituição de pesquisa ou outra instituição de pertencimento e na equipe 

de pesquisa/intervenção, em si e implicação na encomenda social e nas demandas 

sociais – e implicações secundárias – implicações sociais, históricas, dos modelos 

utilizados, ou seja, epistemológica e implicações na escritura ou qualquer outro meio 

que sirva à exposição da pesquisa. 

Percebe-se que a idéia de implicação ora proposta compreende um processo de 

avaliação contínua por parte do pesquisador em relação a si mesmo (percepções, 

impressões, etc.) e ao processo como um todo, desde a problematização da demanda que 

originou a pesquisa (compreendendo que ela é construída em diversos níveis) até análise 

permanente de todo o percurso metodológico, de intervenção, chegando, inclusive ao 

processo de escrita, sistematização e publicização da pesquisa. 

Todo esse capítulo objetivou apresentar as bases concretas (aspectos 

metodológicos dessa pesquisa, a incursão no campo e apresentação do processo nos 

serviços em questão) e algumas mais teóricas (o problema de pesquisa e sua construção 

e alguns construtos teóricos que norteiam todo o trabalho). A partir de agora, cabe 

aprofundar essas questões, articulando os construtos e temas específicos com a 

experiência de campo. 

Convém iniciar com a discussão do campo de análise dessa pesquisa – a 

violência no âmbito da saúde – partindo, primeiramente, de uma discussão mais geral da 

violência como uma construção, para depois pensar o modo como ela foi sendo incluída 

no âmbito da saúde pública. Essa discussão permitirá pensar alguns atravessamentos 

desse fenômeno nos processos de trabalho da atenção básica – campo de intervenção 
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desse estudo. Uma vez feito isso, é possível, então, lançar um olhar mais específico 

sobre o protocolo de notificação como um analisador desses processos e de tantos 

outros no que se refere ao enfrentamento da violência pela rede básica, uma vez nela 

inserido. Esta é seqüência proposta por este trabalho e que terá seguimento nos 

próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 2 – “As pessoas tentam transformar o seu problema social em problema 

de saúde pública” – Pensando a violência e o modo como foi “absorvida” pela 

saúde pública. 

O título desses três próximos capítulos, a começar por esse em questão, estão 

ilustrados por “falas” ou fragmentos de “falas” que chamaram a atenção ao longo do 

processo e que são ilustrativas da discussão que pretendo empreender naquele capítulo, 

ou de parte dela, pelo menos. São “falas” entre parênteses, pois, como já discutido 

anteriormente, não houve qualquer preocupação com o registro literal das falas dos 

profissionais. Não houve qualquer forma de gravação ou coisa parecida. Esses relatos 

são parte daquilo que foi registrado no diário de campo, parte desse processo, 

provavelmente não literal, mas muito próximo de ser, visto que povoam, de forma 

vívida, as lembranças registradas (Blanchot, 2005). 

Esta, em particular, foi proferida por uma auxiliar de enfermagem do D.S. 

Norte I, uma das componentes do núcleo de ações básicas desse distrito, que 

acompanhou uma das reuniões em José Sarney. Apesar de sua colocação aludir, antes 

de tudo, a uma dicotomia entre problemas sociais e de saúde – como se não pudessem 

estar interligados, como se não pudessem ser diferentes facetas de uma questão mais 

ampla – sob determinada ótica ela é ilustrativa de um processo histórico que ainda se 

realiza na atualidade (em certa medida, para legitimar as ações no campo da saúde, pois 

continuamos buscando formas de “transformar” a violência em algo que atenda a uma 

determinada racionalidade médica). A violência, de fato, não foi encarada desde sempre 

como uma questão de saúde pública (Minayo e Souza, 1999 e Minayo, 2006). 
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Existiu um processo histórico complexo que permitiu tal reconhecimento, 

atrelado a uma série de eventos globais e locais; destacam-se a própria ascensão do 

capitalismo, a globalização e as novas configurações nas relações sociais deles 

derivadas, o que trouxe uma outra visibilidade à violência. As novas fronteiras entre 

público e privado trouxeram à tona uma série de discussões sobre as relações de poder 

neste último nível. Esses são alguns exemplos. No campo da saúde, algumas áreas do 

conhecimento, destacando-se a epidemiologia e a pediatria, trouxeram um outro olhar 

sobre esse fenômeno. Mas esses eventos não estão isolados, estão relacionados e 

atravessados por inúmeros outros. 

Este capítulo pretende traçar esse percurso. Na primeira parte pretende discutir 

a violência como um fenômeno de conceituação complexa e as novas configurações que 

ela tem assumido na atualidade. A segunda parte vai contar a história específica de 

como esse problema, com suas novas visibilidades, passou a ter reconhecimento e 

legitimidade no campo da saúde pública. É necessário frisar que não se trata de duas 

histórias distintas, mas sim de uma mesma história contada a partir de dois focos 

diferentes: um mais amplo, dos eventos históricos e configurações sociais e outro 

específico, do campo da saúde pública. 

À medida que essa história vai sendo contada, vão emergindo relações com 

aquilo que foi vivenciado no campo. As concepções de violência nomeadas e a 

percepção do que vem a ser a demanda atendida nesses serviços estão atravessadas de 

valores e conceitos que fazem parte dessa história. Portanto, serão discutidas nessa 

perspectiva, atreladas à construção teórica proposta, como já mencionado na 

apresentação deste trabalho. 
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2.1 – A violência como construção histórica e social 

“A violência possui uma historicidade, assim como as teorias e discursos que 

se propõem a explicá-la” (Deslandes, 2002, p. 11). Logo de cara, é preciso admitir aqui 

que qualquer definição ou teoria que se proponha a estudar a violência é uma 

construção. Admite-se, portanto, tanto a pluralidade do fenômeno quanto a falta de 

consensos. É preciso, no entanto, partir de algum lugar. Primeiramente há que se 

entender que se trata de um fenômeno complexo, multideterminado, polissêmico. 

Admiti-lo como construído tampouco implica em uma concepção de história linear; 

aqui, ao contrário a historicidade dos processos e conflitos sociais está sendo vista sob a 

concepção da descontinuidade do tempo histórico, afirmando a história como um campo 

de possíveis (Santos, 1999). 

A violência pode ser entendida como o uso agressivo da força física de 

indivíduos ou grupos contra outros, mas não se limita ao seu uso, senão à possibilidade 

ou ameaça de utilizá-la (Velho, 2000). Está, portanto, associada a uma noção de poder e 

pressupõe uma alteridade, a existência de um outro com quem se compartilham relações 

sociais. A impossibilidade da troca e de processos de reciprocidade, nessas relações, 

pode gerar impasses socioculturais e irrupções de violência. A construção de um 

sistema de reciprocidade é sócio-histórica – a definição e percepção das diferenças, 

perspectivas, interesses e modelos de construção da realidade são variados. Portanto a 

configuração da impossibilidade de processos de troca também passa por construções 

sociais, assim como, conseqüentemente, a idéia de violência também é construída. 

Há que se fazer alguns comentários acerca do Estado moderno e da realidade 

brasileira, particularmente. Para Velho (2000) o Estado moderno desenvolveu-se em 

torno dos confrontos entre valores holistas e individualistas. Nesse contexto, elaborou-



63

se a noção de cidadania, imbricada à consolidação de um espaço público onde 

indivíduos interagem e negociam politicamente. A idéia de democracia baseia-se na 

crença de que os indivíduos, diretamente ou através de seus representantes, encontrem 

meios para encaminhar a discussão das suas diferenças de pontos de vista e de 

interesses. “A função primordial do poder público, através de suas várias instâncias, 

seria coordenar essa negociação e implementar o bem-estar dos indivíduos e da 

sociedade” (Velho, 2000, p. 16).

Apesar de haverem divergências entre autores e ideologias a esse respeito, a 

premissa comumente aceita é a de que, para o Estado moderno, todos são iguais perante 

a lei e todos são “unidade sociais significativas, apesar dos processos de diferenciação 

existentes” (p. 16). Existe ainda, segundo o autor, em toda cultura e/ou sistema social 

uma idéia fundamental de justiça – como um conjunto de crenças e valores que dizem 

respeito ao bem-estar individual e social. Por estar atravessada por tantos conceitos, fica 

claro que a violência é uma construção, que o que se concebe como tal tem todos esses 

atravessamentos na sociedade em que está inserida. 

Para compreender o que chamamos de violência hoje, particularmente na 

realidade brasileira, Santos (1999) faz uma análise acerca da nova morfologia social 

produzida pelo processo de formação da sociedade global, em múltiplas dimensões. 

Durante o século XX, aproximadamente, algumas categorias sociais estavam em 

funcionamento: classes sociais como modo dos agentes sociais se posicionarem na 

estrutura produtiva; sindicatos como forma de organização e reivindicação dos 

interesses da classe trabalhadora; partidos como meio de representação de interesses de 

classes e de frações de classes; Estado-Nação como monopólio do uso legítimo da força 

física e da violência simbólica no governo de um território ou população; revolução 
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como recurso privilegiado de conquista de poder e substituição da classe dominante; 

dentre outras. 

A sociedade global, por sua vez, apresenta múltiplas dimensões: além das 

classes sociais, produziram-se outras transversalidades, tais como relações de gênero, 

relações sociais, relações entre grupos culturais e entre regimes disciplinares; 

multiplicaram-se as formas de organização dos grupos sociais, para além dos interesses 

sócio-profissionais (surgimento de uma infinidade de associações com interesses e 

objetivos variados); as coletividades desencadeiam diferentes modalidades de formas de 

representação e de mediação política aquém e além dos partidos; o Estado cede passo à 

sociedade visto estar sendo acossado tanto no nível macro (supra-estatais, acordos de 

integração regional, empresas transnacionais) quanto no micro (diversas redes de poder 

entre os agentes sociais); realiza-se uma mudança na concepção da história, marcada 

pela radicalidade e descontinuidade (campo de possíveis a partir lutas históricas e 

sociais); há uma visibilidade das lutas sociais não apenas como resistência, mas como 

positividade (lutas minúsculas, plurais, exercício de negação da dominação); as questões 

sociais tornam-se questões complexas, pois há várias dimensões do social que passam a 

ser socialmente questionadas; e o fenômeno da violência passa a adquirir novos 

contornos, disseminando-se pela sociedade. 

Lançando mão da perspectiva foucaultiana o autor afirma que o grande 

espetáculo da punição física, do suplício, já desaparece desde o início do século XIX, 

não sendo, porém, totalmente substituído. Outras formas de controle se configuram, 

passando por um outro regime disciplinar, onde o controle passa a ser exercido pelas 

instituições (destacando-se as prisões e manicômios), chegando, posteriormente a uma 

sociedade de controle, exercido pela vigilância ao ponto em que cada um passa a se 
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autodisciplinar, sob o peso das coerções sociais, apesar de que ambas ainda coexistem. 

Mas o quadro mais freqüente seria o da substituição dos suplícios pelo autocontrole. 

O que Santos (1999) aponta, no entanto, é que, na realidade brasileira, o 

suplício do corpo é permanente, ainda está em voga. A transição política brasileira não 

implicou numa redução do arbítrio do Estado. O autoritarismo socialmente implantado é 

a interiorização dos métodos impostos à força pelos grupos no poder que atuam no 

sentido de restringir a representação e limitar as condições da participação política. Isso 

significa que: 

Não basta, pois, remeter a violência às determinações econômicas ou 

políticas, embora seguramente elas permaneçam atuando como 

causas eficientes; também, a violência não implica, apenas, como 

quer Hannah Arendt, um caráter instrumental, como um meio para se 

chegar a um fim, mas possui uma racionalidade política específica. 

Abandonamos, então, a concepção soberana de poder e, por 

conseguinte, a concepção soberana de violência, na medida em que 

privilegia a violência do Estado, ou contra o Estado (p. 21). 

Requer-se, portanto, um redimensionamento da noção de violência (à 

semelhança da noção de poder) como difusa, composta por inúmeras linhas de força, 

não podendo se localizar em quaisquer instâncias sociais ou hierárquicas, mas sendo 

exercida ativamente em diversos níveis, simultaneamente e que não funciona numa 

mera definição de pólos – agressor/agredido, violentador/violentado – mas deve ser 

pensada como uma relação fluida, dinâmica, podendo ter positividade, mas também 

expressando uma faceta cruel e injusta do exercício do poder. 
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Deslandes (2002) afirma que uma das conseqüências do impacto da 

globalização foi o reconhecimento de que o Estado pode atuar como sujeito de 

violências, de diversas formas: direta, quando representantes das instituições perpetram 

a violência de forma ilegal (por exemplo, a violência policial); indireta, que está 

relacionada à omissão quanto à garantia dos direitos sociais básicos (educação, saúde, 

alimentação, etc.); e representacional e moral, representada pelas práticas de corrupção 

dos agentes estatais e na impunidade dessas ações. 

A dificuldade de acesso à saúde e aos hospitais é apontada por Velho (2000) 

como uma das vivências que mais reproduz o sentimento de revolta e impotência por 

parte da população. Para ele existe uma noção, na sociedade, de que este é um direito 

fundamental que lhes é negado, com repetidas experiências de frustração e humilhação.  

A falta de uma política social efetiva, o desinteresse das elites e a 

falência o poder público, somados, são fatores fundamentais para 

esse quadro maior de desesperança. Ou seja, não se identifica um 

sistema de trocas entre as categorias sociais que sustente, 

minimamente, as noções de eqüidade e justiça (p. 23). 

Essa incapacidade do poder público em atender as necessidades da população, 

ou seja, essa violência indireta do Estado, apareceu em quase todas as unidades desse 

estudo – menos em José Sarney – como uma forma de violência. Essa violência os 

atravessa em um duplo sentido: tanto eles são afetados no seu cotidiano de trabalho, 

como profissionais, pela falta de condições desejadas, como, por conseqüência, 

“descontam” nos usuários suas insatisfações. Estes, por sua vez, fazem o mesmo 

movimento em relação aos profissionais, “descontando” neles toda a insatisfação com o 

poder público. “A própria violência, imposta pelo processo de trabalho, desencadearia 



67

nesses profissionais uma ação que reproduz (em outros níveis) a violência, seja pela 

agressividade, seja pela negação da legitimidade do sofrimento dos pacientes” 

(Deslandes, 2002, p. 147). 

No caso de Bom Pastor fica mais fácil se entender como a violência 

vivenciada em seu cotidiano, nos processos de trabalho adoecedores (foi notório o nível 

de adoecimento dessa unidade), nas difíceis relações com a comunidade violenta e na 

falta de suporte sentida pelos profissionais, fazem com que eles não consigam atentar 

para outra violência que não seja a que eles vivenciam. A discussão não pôde avançar 

em qualquer nível de proposição junto à comunidade, já que isso não tinha a mesma 

legitimidade, se comparado ao que eles vivenciavam. 

A violência dos usuários para com os profissionais foi mencionada em todas as 

unidades e de um modo geral foi explicada como que estando relacionada às 

insatisfações, por parte dos usuários, frente ao atendimento recebido no serviço público 

em questão, seja pela falta ou dificuldade de realização de algum procedimento, seja 

pelo modo como ele é ofertado ou executado. Em José Sarney e em Cidade Satélite foi 

mencionada, também, a violência vivenciada pelos profissionais entre si. 

O Plano Nacional de Prevenção da Violência (Brasil, 2004a) é a única política 

da área que ainda chega a discorrer sobre a violência institucional, pensando-a como a 

falta de condições de trabalho e as desigualdades no atendimento. Os profissionais são 

reconhecidos como prejudicados nesse processo por essa violência do Estado para com 

eles. Mas essas duas últimas dimensões apontadas – a violência dos usuários para com 

os profissionais, também atrelada a essa violência institucional mais ampla e a violência 

dos profissionais entre si, nas suas relações, não é mencionada. E é curioso que a 

violência dos usuários para com os profissionais – ou a resposta violenta destes para 

com as práticas violentas mais amplas que vivenciam por parte da instituição – é 
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mencionada em todas as unidades. Este é um invisível que atravessa essas políticas e 

precisa ser problematizado. 

Convém apenas ressaltar que em Cidade Satélite e Potengi foi perguntado, 

mais a título de esclarecimento, se os casos de violência que eles vivenciavam por parte 

dos usuários ou entre eles mesmos poderia ser notificada. Em Bom Pastor foi 

questionado expressamente o que o NPVPS poderia fazer em relação à violência que 

eles vivenciam (por parte da comunidade violenta, pela falta de suporte institucional, na 

leitura deles). Nenhuma das duas questões era esperada.

Em relação à primeira chegamos à conclusão que não era possível notificar 

esse tipo de violência naquele instrumento específico, que o instrumento não dava conta 

disso, por isso deveria ser resolvida (ou não resolvida) no âmbito administrativo da 

própria unidade ou distrito. O protocolo de notificação está claramente pensado como 

estratégia de intervenção frente à violência percebida nos atendimentos e outras formas 

de contato com os usuários. Isso não significa, no entanto, que esse outro tipo de 

violência não possa ou não deva ser pensado e problematizado no âmbito da saúde 

pública.

Em relação à segunda questão, não fomos capazes de dar uma resposta clara. 

Não há nada que formalmente diga que venha a ser papel do núcleo pensar esse tipo de 

violência. Todas as políticas são majoritariamente (ou talvez unicamente) voltadas para 

o usuário atendido nos serviços. Por outro lado está claro que estas relações e vivências 

são lidas e sentidas como violência; há uma clara demanda por um tipo de cuidado que, 

no âmbito da gestão não se sabe a quem se dirige de fato. Então ela continua a não ser 

ouvida.

Essas duas questões apontam para aspectos e limitações, tanto das políticas da 

área, quanto do próprio protocolo de notificação que precisam ser pensadas. Para manter 
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a estrutura proposta por este trabalho, apesar das limitações que isso implica, como foi 

apontado na apresentação, opto por mencioná-las aqui e retomá-las mais adiante, no 

esforço de articular essa discussão à problematização do instrumento em si. Isso 

também estará acontecendo em relação a outros aspectos específicos ao longo desse 

trabalho, quando algumas discussões são propostas, sem o seu devido aprofundamento, 

que será buscado em outro momento adiante. Apenas para que não fique repetitivo, não 

mencionarei todas as vezes que isso ocorrer, mas deixo claro desde já que estará 

ocorrendo.

Este trabalho não pretende discorrer apenas sobre a violência exercida pelo 

Estado, até porque essa é apenas uma de suas facetas e, se partimos de uma concepção 

de violência como não absoluta, não relacionada apenas a uma noção de hierarquias, 

mas podendo-se exercer em diversos níveis, precisamos avançar no reconhecimento de 

outros níveis de violência. Mas é preciso frisar que a violência exercida pelo Estado 

afeta direta e indiretamente a população e, com mais força, a população mais pobre, 

usuária mais direta dos serviços públicos. 

A precariedade na oferta de serviços por parte do poder público, como se 

percebe nos relatos acima mencionados, é posta por Velho (2000) como um dos fatores 

que reforçam a adesão dos jovens pobres à transgressão, à criminalidade, pois os riscos 

nela envolvidos são compensados por gratificações sociais que sequer se colocavam 

para a geração de seus pais e que lhes permite acesso a bens e serviços que, de outra 

forma, dificilmente viriam a ter. 

Para Velho (2000) a ausência de um sistema de reciprocidade minimamente 

eficaz se expressa em uma desigualdade que tem como um de seus produtos a violência. 

A impossibilidade de acesso, por parte das camadas mais populares, aos bens e valores 

largamente divulgados pela mídia, acirra as tensões sociais. A isso se soma a 
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inadequação dos meios legítimos para realizar essas aspirações. Mesmo os canais de 

mobilidade social, perceptíveis na atualidade, estão associados a ideologias 

individualistas, com pouco ou nenhum compromisso com idéias de reciprocidade e 

justiça social.

“A natureza do individualismo na sociedade brasileira vem assumindo 

características tais que a tornam palco de um capitalismo voraz com uma dimensão 

selvagem, relegando a um segundo plano as referidas preocupações com eqüidade e 

reforma social” (p. 20). E ainda “a incapacidade específica do poder público em gerir e 

atender às necessidades básicas de uma população pobre [onde podemos incluir a 

saúde], em acelerado crescimento, acentua mais ainda este quadro, agravado pela 

evidente conivência da polícia com a criminalidade” (p. 20). A população de baixa 

renda torna-se vítima por muitos lados: pelo poder público, pelos bandidos, pela polícia 

em conivência com os bandidos. 

A criminalidade apresenta uma forte relação com o tráfico de drogas e de 

armas e dizima, anualmente, uma grande parte da população jovem do sexo masculino 

(Minayo, 2005). O crime organizado pode ser entendido como parte da economia 

informal, subterrânea ou clandestina, que é “o resultado de um esvaziamento da 

moralidade da vida econômica e aponta para uma crescente indiferença em relação às 

necessidades humanas” (Saul, 1999). Ele “emprega” contingentes significativos da 

população, em todo o mundo, particularmente aqueles que não encontram espaço no 

mercado formal.  

A economia informal, na qual se inclui o crime organizado, torna-se um fator 

decisivo no desencadeamento de crimes menores e na identificação das classes pobres 

(majoritariamente no mercado informal, de todos os tipos) como classes perigosas. A 

economia informal não é apenas uma resposta ao capitalismo, mas é parte importante no 
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processo de reestruturação econômica imposto por ele e se torna parte integrante e 

categoria permanente da economia, representando um “campo privilegiado da fuga de 

impostos, das contribuições da previdência social e da regulação estatal em geral” (Saul, 

1999, p. 120). 

A associação que se faz entre o mercado informal e, particularmente o crime 

organizado, com as classes pobres abre a porta para a sociedade do “medo da 

violência”, como aponta Saul (1999). A resposta se dá pelo avanço da legislação 

repressiva e antidemocrática, por um lado, e pela tortura e repressão violenta, por outro, 

mostrando que a linha divisória entre a aplicação da lei e a prevenção é tão confusa que 

o crime passa a fazer parte do seu combate. A extrema violência e crueldade que passa a 

ser exercida no e pelo crime organizado, por um lado, e a resposta truculenta e arbitrária 

da polícia e da justiça ou a sua conivência, por outro, servem apenas para confirmar o 

clima de insegurança e o sentimento generalizado de injustiça. Para Velho (2000) existe 

uma percepção disseminada nas classes mais pobres de que os verdadeiros bandidos 

nunca são punidos e isso trás implicações diretas na atitude e comportamento, 

particularmente dos mais jovens, diretamente atingidos por essa lógica. 

José Sarney e Bom Pastor foram escolhidas pelos respectivos distritos por 

estarem localizadas em áreas com alta incidência de violência. Isso foi reforçado pelos 

próprios profissionais. Nas duas unidades a sensação de medo perante a comunidade 

beirava a impotência. Em ambas unidades não há qualquer procedimento ou atividade 

que se estenda para além das 16 horas (o que pude confirmar em minhas visitas) e o 

argumento é claramente a insegurança. São comunidades apontadas como pobres (e os 

dados confirmam isso), desprovidas de recursos e equipamentos. Essa realidade não 

parece ser tão distante de Potengi e Soledade I e, de certa forma, isso também foi 

percebido nessas duas unidades, mas não com a mesma intensidade.  
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Em José Sarney foi explicitada a existência do tráfico de drogas na região 

como um fator de risco e diretamente a associado à violência que eles vivenciam (brigas 

de rua, trocas de tiro, etc). As violências domésticas (contra idosos e mulheres, 

principalmente) são também mencionadas, mas a idéia geral é a de que se trata de uma 

comunidade violenta, expressando isso em suas diversas formas, dentro e fora das casas. 

A cultura do medo da violência está claramente posta na realidade de Bom 

Pastor, especialmente reforçada por eventos recentes como a invasão de “marginais” no 

Instituto Bom Pastor (mencionado anteriormente), vizinho à unidade e como a tentativa 

de invasão à própria unidade, no horário de almoço, por um homem, possivelmente 

bêbado ou sob efeito de outras substâncias. O clamor dessa unidade é por instalação de 

um sistema de vigilância – seja uma cerca elétrica, segurança eletrônica ou guarda 

municipal. Esse tipo de demanda parece estar surgindo também em outras unidades. Há 

que se pensar, enquanto gestão, o que fazer com ela, para não reforçar uma cultura do 

medo, associada a esses fatores (comunidade pobre, violenta), mas vislumbrando 

alguma possibilidade de propiciar melhores condições de trabalho, que envolvam, 

inclusive a segurança da unidade e dos profissionais. 

Deslandes (2002) relata que tanto no Estados Unidos quanto na Inglaterra os 

serviços de emergência, na década de 90, passaram a contratar serviços de segurança, 

com aparatos como circuitos internos de TV, portas com detector de metais, acesso 

limitado de pessoas ao serviço sendo este controle realizado por seguranças. A 

conclusão que se chegou foi que houve uma diminuição do número de armas 

confiscadas de pacientes, nos atendimentos, mas a agressão aos profissionais não se 

alterou, justamente porque se tratam de medidas localizadas para um problema que é 

muito mais amplo e isso precisaria ser problematizado com esses profissionais. 
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Diante da realidade vivenciada hoje no Brasil, tem sido traçado um 

“diagnóstico” propagado pela mídia e reforçado pelo senso comum de que violência e 

pobreza estão associadas de forma direta. A relação entre violência e miséria precisa, 

portanto, ser redimensionada, entendendo-se que, apesar de a violência não se explicar 

pela miséria, existe uma estreita relação entre elas, “uma vez que a extensão da pobreza 

e da miséria é resultante de um processo de modernização que combina altos índices 

econômicos com elevados índices de marginalização de indivíduos em atividade 

produtiva organizada (Saul, 1999, p. 121)”. O que se percebe, no entanto é uma 

distorção na articulação entre esses dois fenômenos, vindo a definir a pobreza como um 

fenômeno persistente, revelado pelo grande número de estudos e análises a seu respeito. 

Desta forma a sua “solução” estaria em políticas redistributivas, mas que, como se pode 

perceber, não dão conta da complexidade do fenômeno (Saul, 1999 e Zaluar, 1999). 

Zaluar (1999), seguindo uma linha de raciocínio semelhante, afirma que o 

Brasil sempre foi marcado por ambivalências e ambigüidades e que, em nossa realidade, 

as explicações para a violência (em grande medida pela busca do reconhecimento da 

mídia) normalmente giram em torno da lógica causa e efeito, ou de relações polarizadas, 

passando desde a discussão sobre a índole pacífica ou violenta do nosso povo, até 

relações simplistas entre pobreza e violência. Para a autora “apenas o aumento do 

salário mínimo ou a implementação de políticas públicas que não contemplem a 

especificidade da nova criminalidade, não serão suficientes nem eficazes (p. 96)”. E 

ainda “continuar a afirmar que a pobreza explica o crime significa também reforçar a 

opção preferencial que a polícia e a justiça brasileiras já fizeram pelos pobres há séculos 

(p. 96)”.

Essa visão de “compromisso com os pobres” perceptível em muitas das 

práticas do serviço público, mais do que uma visão ‘politicamente incorreta’, como 
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aponta Deslandes (2002), “acabam por reproduzir um traço paternalista ao estabelecer 

uma relação institucional (por meio de seus agentes) com os ‘carentes’, ao invés de 

reconhecê-los como cidadãos, portadores de direitos” (p. 75). Tal postura leva, na 

prática, a uma concepção de que “o necessário a ser feito para o atendimento das 

necessidades da população passa a ser o possível a ser feito” (Cohn, citado por 

Deslandes, 2002, p. 76), o que também é atravessado pela idéia de que, no serviço 

público, está se fazendo um favor à população que não pode pagar por aquilo, portanto 

o que for feito, é o bastante para quem não tem nada. 

Velho (2000) afirma que a violência na realidade brasileira não pode ser 

explicada apenas por meio da desigualdade social. Na sociedade brasileira tradicional, 

apesar de existirem desigualdades e exploração, era possível se identificar um sistema 

de reciprocidade, nas relações de patronagem, por meio de alianças de lealdade e 

solidariedade, ainda que com limites e diferenças hierárquicas claras nas relações de 

poder. Era possível definir o “bom” e o “mau” patrão e o compadrio dos patrões em 

relação aos filhos dos empregados é um forte exemplo disso. 

A modernização, a urbanização, a migração e o crescimento das cidades 

mudou esse panorama, fragilizou essas relações. As formas tradicionais de dominação, 

associadas a uma visão de mundo hierarquizante foram enfraquecidas. Apesar de que na 

sociedade tradicional mantinham-se relações desiguais, patronais e clientelistas, 

predominavam acordos e negociações, que diluíam a ameaça de confrontos físicos. “À 

medida que o individualismo foi assumindo formas mais agonísticas e a impessoalidade 

foi, gradativamente, ocupando espaços antes caracterizados por contatos face-to-face, a 

violência física foi se rotinizando, deixando de ser excepcional para tornar-se uma 

marca do cotidiano” (Velho, 2000, p. 18). 



75

Esse processo, segundo o autor, não aconteceu apenas entre as diferentes 

classes sociais, mas assumiu formas assustadoras, dentro das camadas mais populares, 

em grande parte devido ao desenvolvimento de novas formas de criminalidade, como o 

tráfico de drogas e a formação de quadrilhas. O crescimento e a difusão de valores 

individualistas, no entanto, não significou o fim da hierarquia nas relações; hierarquia e 

individualidade passam a coexistir e se combinar, com matizes e nuanças. Dentro do 

próprio mundo do crime constatam-se relações de patronagem ao lado de um 

individualismo evidente. 

Deslandes (2002) aponta que, na década de 80, houve, no Brasil, um boom de 

estudos e discursos interpretativos acerca da violência. Entre as preocupações dos 

teóricos brasileiros, duas têm sido recorrentes: a de não reduzir a questão da violência 

exclusivamente aos problemas da criminalidade e a de desconstruir as associações 

causais entre pobreza e criminalidade. Mas essas idéias ainda circulam com força no 

imaginário social, como foi possível perceber na realidade de algumas unidades 

participantes desse estudo. A criminalidade e a violência que envolve os jovens das 

periferias, principalmente, é a “vitrine dos conflitos sociais” (Diógenes, 1999, p. 165). 

A partir da década de 90, a autora pontua que o processo crescente de 

globalização que afeta diretamente os novos padrões de sociabilidade, passa a ampliar 

os horizontes teóricos, tendo que ser pensado como um atravessamento importante na 

manifestação do fenômeno.  

A exclusão, a desigualdade, a discriminação e o desprezo social e 

cultural, aliados a um processo seletivo regulado basicamente pela 

lógica do mercado global, mesclados a um sentimento de injustiça e 

impunidade: eis o cenário presente da violência em uma modernidade 

agonizante (Deslandes, 2002, p. 14). 
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Faz-se necessário pensar a violência e o seu enfrentamento a partir de um olhar 

mais amplo, que supere as dicotomias e associações simplistas, do tipo causa e efeito: 

violência como criminalidade (quando esta é apenas a sua faceta mais visível) e esta 

associada à pobreza. Tais concepções sustentam a lógica de políticas direcionadas aos 

pobres e desprovidos, como aqueles que estão em maior risco e trazem no seu escopo 

uma crença de que, combatendo essa violência, as classes mais abastadas também 

estarão livres da violência que cada dia mais se aproxima de seus luxuosos condomínios 

e mansões, pois mais uma vez, a violência que “incomoda” é a que está na mídia, é a 

criminalidade. 

A partir dessa lógica, as políticas de saúde na área da violência e, 

particularmente, a notificação, precisam ser problematizadas. Propor um instrumento de 

notificação da violência a ser implantado na rede pública – local de atendimento, por 

excelência, dos pobres – pode apontar um atravessamento dessa concepção (pobreza = 

violência) na formulação desse instrumento e das políticas públicas que o respaldam. 

Além disso, notificar a violência “dos pobres” pode funcionar como uma estratégia de 

controle das classes sociais desfavorecidas, dos marginais, dos violentos, entendendo-se 

que, com isso, estaria resguardado todo o resto da população. 

Em Foucault (1979/2004) entendemos que é preciso deslocar o espaço e o 

nível de análise do poder para o que ele chamou de microfísica. Significa dizer que o 

poder se exerce em vários níveis e em diversas direções. Além disso, o poder não tem 

apenas negatividade, ele não é apenas repressor, mas ele possui uma positividade, uma 

eficácia produtiva. O poder se exerce com o intuito de gerir a vida, controlar as ações 

para que seja possível se utilizar o máximo da potencialidade em um sistema de 

aperfeiçoamento geral e contínuo. O objetivo é econômico e político: aumentar o efeito 
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do trabalho e diminuir a capacidade de revolta. Apesar de suas análise não serem gerais, 

universais, Foucault se propôs a pensar um tipo de poder que se exerce em alguns 

espaços como o hospital, exercito, escolas e fábricas, que é o poder disciplinar. 

A disciplina organiza o espaço, distribui os indivíduos através da inserção dos 

corpos em um espaço individualizado, classificatório, combinado, controla o tempo 

(sujeita o corpo a produzir o máximo de rapidez e o máximo de eficácia, em um mínimo 

de tempo) e tem na vigilância um dos seus principais instrumentos de controle 

(Foucault, 1987/2002). A disciplina implica em um registro contínuo de conhecimento. 

Ao mesmo tempo em que exerce um poder, produz um saber e todo saber é político e 

assegura o poder (Foucault, 1979/2004). 

O campo da saúde lança mão de estratégias de vigilância (sanitária, 

epidemiológica e ambiental) tendo em vista o controle das doenças e o “aumento” da 

saúde. É curioso, portanto, que o protocolo de notificação da violência seja definido 

como um instrumento de vigilância epidemiológica, o que, numa leitura foucaultiana, 

permite que seja pensado como uma estratégia de controle dos corpos e da vida, ou seja, 

uma estratégia de controle biopolítico. 

A respeito do campo da saúde, especificamente, Foucault (1979/2004) discute 

o nascimento da medicina social ou medicina de Estado e lança uma hipótese distinta da 

que se tem comumente. Para ele o capitalismo não deu origem a uma medicina 

individualizada, mas foi justamente o contrário. O capitalismo socializou um primeiro 

objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. O corpo é uma 

realidade biopolítica e a medicina é uma estratégia biopolítica. Ele se propõe, portanto, 

a analisar o nascimento da medicina social na Europa, particularmente na Alemanha, 

França e Inglaterra. 
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O sistema inglês foi o que estabeleceu claramente os pobres como alvo das 

intervenções, principalmente no segundo terço do século XIX, quando eles começam a 

representar perigo. Antes disso, eles tinham um lugar de execução de atividades 

instrumentais na cidade, como a distribuição de correspondências, já que não existia um 

sistema postal. Este é criado nessa época, destituindo o lugar social da classe pobre. 

Acrescente-se uma razão política que era o fato de que a população pobre tornou-se uma 

força política capaz de revoltar-se ou participar de revoltas (a exemplo do que 

acontecera na Revolução Francesa). Outro fator de mudança foi a cólera de 1832 que de 

Paris se espalhou por toda a Europa, cristalizando-se nas populações proletárias e 

plebéias, gerando medo nos mais ricos. Além disso, o desenvolvimento industrial da 

Inglaterra, mais acelerado do que nos demais países, apontava para a necessidade de 

uma regulação da vida dos operários. 

Com a Lei dos Pobres nasce efetivamente a medicina social inglesa. Propõe-se 

uma assistência controlada e gratuita para os pobres, para ajudá-los e satisfazer suas 

necessidades, não permitindo que o façam por si mesmos, o que significava também a 

garantia da saúde das classes ricas, minimizando os perigos de contaminação. A sua 

essência era: o controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para torná-las mais 

aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais ricas. Desde sua criação, ela 

suscitou reações violentas por parte da população, pequenas resistências anti-médicas. 

A medicina social inglesa era composta por três modelos superpostos e 

coexistentes: uma medicina assistencial destinada aos mais pobres, uma medicina 

administrativa encarregada dos problemas gerais, como vacinação, epidemias, etc. e 

uma medicina privada para aqueles que tinham meios para pagá-la. O modelo inglês, 

em comparação à medicina urbana francesa e à medicina de Estado da Alemanha, foi o 

que teve mais futuro. 
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Vemos algumas semelhanças, inclusive, entre esse modelo e o que se 

processou na realidade brasileira, em que foram se construindo políticas, pontuais, 

principalmente, para a população pobre, paralelamente ao crescimento da iniciativa 

privada com recursos públicos, até a Reforma Sanitária e instauração do Sistema Único 

de Saúde (SUS), que veio com a proposta de rever essa lógica e promover saúde para 

todos (Barros, Piola e Viana, 1996). As políticas a ações autoritárias, legitimadas por 

preconizarem a “preocupação” com a saúde na população, sendo que na verdade 

objetivavam esquadrinhar os espaços, afastar os riscos de doenças e embelezar as 

cidades têm como exemplo histórico, na realidade brasileira, a Revolta da Vacina no 

Rio de Janeiro (Porto, 2003). 

O que se apreende de tudo isso é que, inclusive no campo da saúde, 

historicamente, houve construções e políticas que focaram a população mais pobre, 

vista como sendo um risco para as populações mais abastadas. A associação entre 

pobreza e perigo foi claramente percebida em muitos momentos e lugares, de modo que 

se constituíram, em diversos momentos, ações e propostas de controle dessa população. 

Toda a construção em torno da violência e sua associação com a pobreza só vem somar 

esse quadro.

As associações entre miséria e violência povoam o imaginário social e, de 

alguma forma atravessam as políticas públicas. As comunidades pobres com as quais a 

maior parte das unidades desse estudo lidam são vistas como violentas e perigosas, em 

si, pela maior parte dos profissionais. Aparece, também, em algumas unidades mais do 

que em outras, uma concepção de violência atrelada às questões estruturais e 

institucionais, como já foi discutido. De um modo geral o que se apreende é: as 

comunidades são violentas e o Estado não cumpre seu papel de provedor, seja para com 

os profissionais, seja para com os usuários.  
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Não existe, por outro lado, uma maior problematização por parte desses 

profissionais acerca da responsabilidade de cada um, particularmente em relação às 

questões estruturais. Em Potengi aconteceu uma situação que ilustra esse fato. À 

semelhança das demais unidades (com exceção de José Sarney) esta unidade apontou a 

falta de estrutura adequada como uma violência por eles vivenciada. A solicitação 

expressa deles, há muito tempo, era para que fosse feita uma reforma na unidade. Pelo 

que foi possível perceber, todos os espaços de discussão eram aproveitados como um 

momento de expor essa demanda a quem quer que representasse a gestão e o poder 

público hierarquicamente superior a eles – no caso eu e a supervisora territorial. 

O discurso girava em torno da culpabilização do Estado. Não é a intenção aqui 

afirmar que o Estado (no caso, mais especificamente, a Secretaria Municipal de Saúde) 

não tenha a sua responsabilidade nesse processo. O que chama a atenção é que uma 

unidade composta por quatro equipes, ou seja, uma média de 40 profissionais, não 

conseguia articular alguma estratégia que pudesse dar alguma efetividade à sua 

reivindicação junto à própria secretaria ou outros órgãos (Conselho Municipal de Saúde, 

conselhos de classe, entidades outras). Pude presenciar o diálogo da supervisora 

territorial com essa equipe quando ela tentava – não pela primeira vez, como me disse 

posteriormente – demonstrar para eles que os mesmos tinham uma responsabilidade 

naquele processo e um poder de articulação muito maior do que o distrito para 

reivindicar o que achavam justo, se conseguissem se articular em torno disso. A reação 

de muitos era de recuo. Mas o resultado foi que conseguiram, de alguma forma e com 

apoio do distrito levar sua queixa à gestão para que a reforma que há muito tempo era 

prometida, fosse realizada. 

Esse exemplo serve para se pensar nesse atores sociais como sujeitos políticos, 

também responsáveis pelos processos que os atravessam. Se não têm condições de 
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intervir diretamente em alguns processos da gestão, podem ser empoderados em um 

processo de auto-gestão de modo a não apenas nomear suas demandas, mas tornar 

afetiva alguma estratégia que vise seu alcance (Baremblitt, 1992). Não se trata de um 

processo que se produza naturalmente, vindo de fora. Mas normalmente os serviços de 

saúde, como tantos outros coletivos, encontram-se tão alienados de si que não se 

reconhecem como em condições de se autogerir, de eleger suas prioridades de atuação, 

de elencar suas estratégias de ação e isso produz atravessamentos nos processos de 

trabalho.

Voltando à discussão sobre os modos como a violência é experimentada no 

cotidiano dos serviços de saúde, precisamos avançar para uma noção de violência que 

vá para além daquela exercida pelo Estado e também vá além da criminalidade. Outras 

formas de violência existem e aparecem nos relatos, além da violência urbana, associada 

à criminalidade e da violência estrutural, apesar de que esta outra forma de violência 

não apareceu com a mesma veemência e, em alguns casos sequer foi percebida 

espontaneamente, senão quando a discussão avançou nesse sentido. 

Trata-se da violência que acontece nas casas, nos espaços privados, entre 

familiares consangüíneos ou por afinidades: a violência intrafamiliar. Violências de 

gênero, particularmente contra a mulher, violência contra a criança ou contra idosos são 

exemplos de violência intrafamiliar citados pelos profissionais. Além das concepções de 

famílias ou pessoas violentas, já comentadas, outra relação está posta aí: entre público e 

privado.

Pinto (1999) aponta que a idéia de sujeito político, construída pelo pensamento 

democrático liberal, está profundamente ancorada na divisão entre o público e o 

privado. Esta divisão também é acompanhada por uma dissociação entre política e 

cultura; no campo da política fazem parte os problemas comuns à “polis”, a todos os 
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cidadãos e no campo da cultura fazem parte as diferenças de gênero, etnia, geração, etc. 

Ou seja, a política está associada ao público e a cultura ao privado. Além disso, a autora 

pontua que a privatização das diferenças faz parte do não-reconhecimento das relações 

de poder nela envolvidas, ou seja, no mundo do privado as diferenças são naturalizadas 

e as relações de poder são negadas. 

Contudo, no final do século XX o sujeito político é protagonista de dois 

processos antagônicos de esgotamento: o esgotamento por excesso (privatização da 

esfera pública) e o esgotamento por falta (publicização da esfera privada). Há que se 

olhar para esses fenômenos considerando três dimensões: “o aumento do espaço 

privado, a politização do privado e a alteração das fronteiras do público e do privado” 

(p. 107). O próprio reconhecimento da violência e, particularmente, da violência 

intrafamiliar como uma questão social mais complexa e como um problema de saúde 

pública, dentre outros, significa um deslocamento desse problema da esfera privada para 

a pública e, no momento em que isso acontece, faz sentido pensar políticas públicas 

para o seu enfrentamento. 

Nos últimos anos os movimentos sociais de luta pelos direitos de minorias 

tiveram importante papel nessa nova configuração entre público e privado. O 

movimento feminista, por exemplo, declarou que o privado era político, nomeando as 

relações de poder que se davam na esfera privada como legítimas e passíveis de 

intervenção. “Além das mulheres, os negros, os índios, os velhos, as crianças, os gays, 

as lésbicas, os loucos viviam relações de dominação não consideradas publicamente e 

que, por conseguinte não eram reconhecidas como relação de poder” (Pinto, 1999, p. 

113). A estes “não-seres”, como define a autora, os movimentos sociais passaram a dar 

voz. Isso implica numa outra relação entre público e privado. 
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Contudo o problema da violência no setor saúde não se torna completamente 

publicizado, até porque a própria noção de saúde pública está imbuída de uma distinção; 

é a saúde oferecida para alguns, para os que não têm condições de pagar por ela. Os 

demais – os abastados – continuarão a receber assistência em saúde e, 

conseqüentemente, continuarão a lidar com a violência que os atravessa, na esfera 

privada. Portanto, o público não é para todos. Pensar a notificação da violência para a 

saúde pública significa que a violência que acontece nas camadas mais populares é 

menos privativa, pode ser mais publicizada do que a que ocorre nas famílias abastadas? 

Ou mais ainda, supõe que a violência acontece com maior freqüência entre as camadas 

mais populares? Este instrumento pode estar atravessado por uma lógica que reforce as 

polaridades publico e privado e as associações pobreza e criminalidade. 

Em relação à idéia de público e de privado, o que se percebe é que, mesmo na 

esfera pública, ou lidando com as comunidades pobres, a idéia de privacidade e de que a 

violência é um problema das famílias ainda se coloca, no momento em que os 

profissionais de Bom Pastor, por exemplo, admitem que só intervém em uma situação 

de violência se forem chamados “e olhe lá”, como coloca uma enfermeira. Ou quando 

os profissionais de José Sarney demonstram tamanha estranheza diante da idéia de 

pensar seu papel perante a violência, que até mesmo cogitar alguma forma de 

intervenção da parte deles é estranho e novo. Para a maior parte deles é ponto pacífico 

que apesar de saberem da existência de relações violentas em muitas casas e famílias, 

aquilo não é um problema que lhes diga respeito; não estão habilitados a intervir e 

alguns sequer cogitavam que pudessem ter alguma atribuição nesse sentido. 

Em suma, a violência é um problema das pessoas ou famílias violentas e 

parece pertencer ao âmbito do privado. Intervir é invadir o espaço de privacidade 

daquele grupo. Ao mesmo tempo pairam dúvidas e até mesmo angústias acerca dessa 
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definição, da linha que separa o público e o privado, de até onde o profissional pode ou 

deve ir. Uma auxiliar de enfermagem de José Sarney (corroborada por outros 

profissionais) se emocionou ao relatar situações de violência intrafamiliar que ela tinha 

conhecimento, mas não soube como intervir e que terminaram com a morte de alguns 

envolvidos. Nesses momentos parece se colocar um questionamento acerca de até onde 

a privacidade de uma família deve ser mantida/respeitada.  

Um “respeito” à privacidade de uma família que reforça ou encobre a opressão 

de um sobre os outros não pode ser legitimada e há inúmeros aparatos legais, incluindo 

os códigos de ética das diversas categorias profissionais, que dão respaldo às ações que 

vão de encontro a esse tipo de postura (Gonçalves e Ferreira, 2002). 

Fonseca (2006), lançando mão de uma perspectiva foucaultiana vai abordar 

alguns aspectos dessa separação entre os domínios da vida humana, de modo que a 

população é o objeto técnico de um governo e tudo o que lhe diz respeito precisa ser por 

ele conduzido. Nos procedimentos da biopolítica, não apenas se distribui, adestra e vigia 

os indivíduos em espaços determinados, mas se pretende dar conta de fenômenos mais 

amplos da vida biológica: trata-se de organizar um meio que permita circulações, de 

regular os processos de vida (natalidade, mortalidade, morbidade, etc.) segundo o 

princípio geral da segurança e trata-se de atuar sobre os fenômenos naturais que se 

manifestam sobre uma determinada população. 

Uma das conseqüências disso, porém, é que se estabelece um limite entre o 

que diz respeito ao Estado ou ao governo e o que diz respeito às pessoas comuns. O 

campo da política, por exemplo, passa a ser de domínio de especialistas e para as 

decisões de caráter técnico o indivíduo comum não está “qualificado” para intervir. 

Acrescente-se a isso a lógica de mercado que começou e vigorar com as primeiras 

versões do neoliberalismo no século XX (a alemã e a norte-americana, principalmente), 
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nas quais se estabelecem limites para a intervenção do Estado resguardando-se a 

liberdade econômica necessária para o seu próprio crescimento. Na lógica do 

neoliberalismo norte americano, essa política de mercado se estende para todo o corpo 

social. Ou seja, distingue-se em vários níveis, o papel do Estado como responsável por 

aquilo que acontece na esfera pública, política e distingue-se também o papel da pessoa 

comum, como relacionado à esfera privada. Mesmo as possíveis indignações de cunho 

político que possam ser levantadas pelas pessoas são dirigidas ao Estado, como aquele 

responsável pela execução do que quer que seja frente à situação proposta. Foucault, 

citado por Fonseca (2006) completa; 

É preciso recusar a separação das tarefas que, freqüentemente, nos é 

proposta: aos indivíduos cabe indignarem-se e falar; aos governos 

refletir e agir. Por certo: os bons governos amam a santa indignação 

dos governados, contanto que ela permaneça lírica (...). A experiência 

mostra que podemos e devemos recusar o papel teatral, que nos é 

proposto, da pura e simples indignação (p. 156). 

É esperado, portanto, que respondamos a essa lógica que afirma que, o que 

acontece na esfera privada, diz respeito às liberdades individuais e que, por outro lado, o 

que diz respeito à vida política seja da alçada do governo. Ou seja, é uma 

desresponsabilização e uma desautorização em duas vias. E mesmo quando se propõe 

algum nível de questionamento é no papel teatral proposto por Foucault, em que, em 

última instância, espera-se do governo qualquer atitude. É preciso, como aponta 

Foucault, recusar esse papel e repensar essa lógica. 

A “fala” do título desse capítulo apesar de não girar, diretamente, em torno da 

discussão do público e do privado, parece indicar que, para que haja algum tipo de 
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assistência, o problema precisa se tornar uma questão de saúde. E para que seja uma 

questão de saúde, precisa de um mínimo de publicização para ter legitimidade e 

reconhecimento. A colocação daquela profissional, portanto, faz certo sentido quando 

pensada sob a ótica dos novos atravessamentos que a saúde impõe para o coletivo e para 

a noção de público e privado, sendo que aquilo que é de sua alçada parece estar 

claramente na esfera do público. 

A globalização, o capitalismo, o neoliberalismo, as novas conformações 

sociais tornaram difusa essa linha de separação entre o público e o privado, apesar de 

que ainda exista. Prevalece a lógica do reforço à privacidade que está alimentada pela 

cultura do medo: cada um precisa se proteger e proteger o seu espaço, pois não sabemos 

com quem estamos lidando. No cotidiano dos profissionais de saúde essas questões 

também se colocam, de forma sutil e são percebidas na forma como pensam a violência 

em seu cotidiano e o seu papel diante dela. 

Tudo isso posto, percebemos a complexidade que é pensar a temática da 

violência, a quantidade de desafios que se colocam, particularmente no cenário atual. 

Pensar, portanto, a relação deste fenômeno com o campo específico da saúde aponta 

ainda outros desafios, pois é possível vislumbrar algumas dificuldades que têm se 

colocado no processo de entendimento de que a violência se constitui como um 

problema de saúde. 

2.2 – A inclusão da violência da agenda programática da saúde pública 

Uma vez que a violência pode ser compreendida como uma construção, o seu 

reconhecimento enquanto problema de saúde pública também o é. A violência, em si, 

não é uma questão de saúde pública, meramente. Ela se transforma em um problema no 
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momento em que afeta – quantitativa e qualitativamente – a saúde individual e coletiva 

e requer formulações de políticas específicas e organização de práticas de prevenção e 

enfrentamento da mesma (Minayo, 2006). Minayo e Souza (1999) pontuam que até a 

bem pouco tempo, o setor saúde se portou diante da violência como um espectador, um 

contador de eventos, um reparador de estragos provocados pelos conflitos sociais. 

A história que compreende a inclusão do tema violência na agenda do setor 

saúde – para além desse lugar de espectador e reparador – é bastante recente, podendo-

se localizar os anos 60 e 70 do século XX como aqueles em que se começou a 

empreender um grande esforço teórico-metodológico para compreender a violência, 

primeiramente, como um fenômeno complexo, inserindo-se, portanto, a discussão 

acerca dos seus impactos no setor saúde (Minayo e Souza, 1999; Minayo, 2006). 

As autoras discorrem sobre essa história pontuando que, na década de 60, os 

pediatras americanos começam a estudar, diagnosticar e medicar a chamada “síndrome 

do bebê espancado”, considerando-a como um grave problema para o crescimento e 

desenvolvimento infantil. Uma década mais tarde, outros países passam a considerar os 

maus tratos como um grave problema de saúde pública (dos quais, além dos Estados 

Unidos, as autoras mencionam apenas, explicitamente, o Canadá, apesar de afirmarem 

haver outros países com a mesma preocupação). 

Outro fator de significativa importância nesse período foi a contribuição do 

movimento feminista no que se refere ao reconhecimento da violência contra a mulher. 

Esse movimento convocou e continua convocando o setor saúde, assim como outros 

setores da sociedade, a dar respostas concretas não apenas no que se refere ao 

tratamento, mas na inclusão da temática na agenda de debates do respectivo setor. 

Já a violência contra a pessoa idosa foi primeiramente mencionada em um 

periódico inglês em 1975 e, desde então, o tema tem aparecido muito lentamente na 
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literatura nacional e internacional de modo que sua inserção ainda se mostra bastante 

tímida. 

No Brasil o tema da violência começou a entrar com mais vigor na agenda do 

campo programático da saúde na década de 80, tendendo a se consolidar nos anos 90. 

Exerceram papel fundamental para tal inclusão os movimentos sociais pela 

democratização, as instituições de direito, algumas organizações não governamentais 

(ONGs) de atenção à infância vítima de maus-tratos, além das organizações 

internacionais, como a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS) que, desde os anos 90, começaram a falar oficialmente sobre 

o tema violência, utilizando, inicialmente o termo causas externas2 (termo utilizado pela 

Classificação Internacional de Doenças – CID). Já em 2002 o Relatório Mundial sobre 

Violência e Saúde (Organização Mundial de Saúde) passa a substituir o termo causas 

externas por violência e saúde (Minayo, 2006).

Não se trata, na verdade, de uma substituição visto que a violência continua a 

ser incluída nessa rubrica e o próprio instrumento de notificação possui um campo para 

o seu preenchimento. Trata-se mais de um reconhecimento da violência como uma 

categoria complexa, cujo termo causas externas, apesar de ainda em uso, não dá conta 

totalmente. 

Não é à toa que tal configuração se dê nessa época – anos 80 e 90. Trata-se do 

mesmo período em que o capitalismo e a globalização estão em ascensão, configurando 

novas padrões de sociabilidade e dando uma nova visibilidade à violência, mais difusa, 

porém mais presente nas diversas esferas da vida cotidiana (Velho, 1999, Zaluar, 1999, 

Saul, 1999). Os movimentos sociais, como afirma Pinto (1999) conferem voz aos “não-

2 As causas externas correspondem, na CID X aos códigos V01-Y98 e “designam os homicídios, 
suicídios, acidentes fatais e eventos mórbidos referentes a acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, 
exposição a fumaça e fogo, envenenamento e intoxicação, agressões, intervenções legais e operações de 
guerra, entre ‘outras causas’” (Deslandes, 2002, p. 24). 



89

seres” e dão um lugar de legitimidade à discussão sobre as relações de poder existentes 

na esfera privada, tornando-as passíveis de intervenção pública e política. 

Na realidade brasileira esse processo de inclusão da temática no campo da 

saúde se deu de forma fragmentada e progressiva. Os primeiros a tomarem consciência 

do fenômeno foram os epidemiologistas e psiquiatras, ainda na década de 70, mas a 

maior contribuição científica se deu nos anos 80, que concentraram a maior parte da 

produção teórica disponível até hoje. As contribuições para a pesquisa científica e para a 

prática do cuidado na área foram, no período entre 1980 a 2005, 90% maiores do que 

em qualquer outro período da história. Isso demonstra, também, o aumento considerável 

no interesse pela temática. 

No campo da assistência, os pediatras desempenharam um papel importante 

iniciando serviços e atividades de prevenção nos hospitais em que trabalhavam e em 

ONGs. Nessa perspectiva foram criados, em diversas cidades brasileiras, centros de 

referência de assistência e suporte ao poder público. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Brasil, 1990), promulgado em 1990, repercutiu no incremento de ações de 

proteção específicas para esse público em diversos setores, entre os quais a saúde. 

A participação ativa do movimento feminista no Brasil contribuiu também 

para a criação de serviços de atenção a esse público, alguns relacionados à assistência e 

promoção frente à saúde sexual e reprodutiva, nos quais a temática da violência se 

inseria e outros voltados especificamente para mulheres e adolescentes vítimas de 

violência de modo que ficou estabelecida, como meta para o período de 2004 a 2007 

pela Política Nacional de Direitos Sexuais e de Direitos Reprodutivos do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2004b), o incremento de 30% de serviços desse tipo. Um importante 

marco relacionado às conquistas do movimento de mulheres foi a Lei Maria da Penha 

(Lei 11.740 de 7 de Agosto de 2006) que: 
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Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 

dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 

Execução Penal; e dá outras providências (Brasil, 2006a). 

Em relação à violência contra idosos a promulgação do Estatuto da Pessoa 

Idosa – mais conhecido como Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) – pela Secretaria 

Especial de Direitos Humanos em 2003, representa um avanço significativo, 

apresentando a violência como um problema intersetorial, incluindo o setor saúde. 

Minayo e Souza (1999) consideram ainda que houve outro importante fator 

que contribuiu para o reconhecimento da violência como problema de saúde pública, 

que foram as mudanças no perfil de morbimortalidade no país e no mundo. 

A violência, até a década de 60 ocupava o quarto lugar entre as causas de 

morte e passou, nas décadas de 80 e 90 a ocupar o segundo lugar, sendo que as maiores 

vítimas eram jovens do sexo masculino, residentes nas periferias dos grandes centros 

urbanos. Este período é o mesmo da ascensão do capitalismo, da globalização, das 

novas configurações sociais que trouxeram, no seu escopo, um incremento da 

criminalidade como mercado informal em ascensão. Tudo leva a crer que não seja à toa 

que o maior número de vítimas por mortes violentas são os jovens do sexo masculino, 

em geral das periferias, pois seriam os mesmos envolvidos direta ou indiretamente com 

a criminalidade. 
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Entre 1985 e 2005, os homicídios no Brasil tiveram um crescimento 

proporcional de mais de 200% e o mais alto incremento se deu nos anos 80 (Minayo, 

2005). No ano 2000 os homicídios corresponderam a 38,3% do total das mortes por 

causas externas, sendo que cerca de 70% deles foram cometidos com armas de fogo. A 

razão de homens vitimizados em relação às mulheres é de 12/1. Além disso, cerca de 

70% dos homicídios, no período entre 1985 e 2005, ocorreram nas faixas etárias de 10-

39 anos, sendo destes, mais de 83% do sexo masculino, em sua maioria pobre, e 

vivendo nas periferias das grandes cidades. 

Em Natal, entre 2001 e 2006 as causas externas ocuparam o terceiro lugar no 

quadro geral de mortalidade, com 11,4% dos óbitos – perdendo apenas para as doenças 

do aparelho circulatório e para as neoplasias. Dos óbitos por causas externas, 

predominam os eventos com intenção indeterminada (42,8%). É provável, porém, que 

grande parte desses eventos se refiram a homicídios, baseado no estudo realizado em 

2001 junto ao Instituto Técnico de Científico de Polícia (ITEP), que objetivava 

esclarecer essas causas, reduzindo-as a 15%, de modo que as agressões passaram a 

ocupar o primeiro lugar (33,3%) e os acidentes de trânsito ficaram em segundo lugar 

(23,3%) (Natal, 2006). 

Tais dados, nacionais e locais soam extremamente contraditórios quando se 

olha para os inúmeros avanços alcançados pelas ciências, de um modo geral, muitos dos 

quais têm prolongado a expectativa de vida das pessoas, com maior qualidade. Sobre 

essa questão Deslandes (2002) pondera que “é assombroso pensar que os anos 

potenciais de vida ganhos pelos avanços biomédicos, com uma cobertura vacinal 

excelente, redução de taxas de mortalidade infantil, entre outras conquistas ‘sanitárias’, 

possam ser furtados pelo fenômeno da violência (p. 16)”.  
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Do processo de implantação da notificação em Natal, aqui descrito, foram 

geradas, até o momento da escrita desse trabalho, 13 notificações, sendo 12 de Cidade 

Satélite e 1 de Bela Vista, unidade localizada no Distrito Sanitário Norte II, que não 

chegou a participar desse processo, mas cujos profissionais tiveram contato com o 

protocolo em outras discussões promovidas pelo próprio distrito com o apoio do 

NPVPS. Chama a atenção o fato de que as outras duas unidades em que o protocolo 

efetivamente chegou a ser discutido (Soledade I e Potengi) não tenham efetuado, num 

intervalo de 10 a 12 meses, do início do processo, nenhuma notificação. 

Por esse motivo foi realizada, já em 2008, uma reunião com a supervisora 

territorial desse distrito, especificamente, e foram contactadas as dos demais (Bom 

Pastor e José Sarney, nas quais não chegou a ser discutido o protocolo), para pensar 

essas questões. Ficou decidido retomar o contato com todas elas, antes de pensar a 

continuidade do trabalho, ficando a decisão de manter ou rever a estratégia apenas 

depois disso. Até o momento de conclusão desse trabalho o contato das supervisoras 

com as respectivas unidades, para esse fim, ainda não havia sido feito. 

Quanto às notificações recebidas, apesar de numericamente não expressivas, 

serão aqui apresentadas. Em termos de faixa etária e sexo, foram notificadas as 

situações abaixo. 

Faixa etária Masculino Feminino Total

Criança 02 -- 02

Adolescente 02 02 04

Adulto 02 05 07

Idoso -- -- --

Total 06 07 13
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No que se refere à faixa etária, considera-se aqui criança como tendo até 12 

anos incompletos, adolescente tendo entre 12 e 18 anos incompletos e idosos estão na 

faixa etária acima dos 60 anos. 

Quanto aos tipos de violência identificados, prevalece a física em quase todos 

os casos (11), sendo uma delas combinada com a psicológica e a sexual e outra 

associada a violência psicológica e a patrimonial. Foram notificados dois casos de 

violência psicológica, sendo um deles associado à violência patrimonial. Dos 13 casos, 

em apenas dois a violência não foi perpetrada por familiares e/ou conhecidos; em um 

deles os agressores foram policiais e no outro, desconhecidos (briga de torcidas rivais de 

futebol).

Esses dados, bastante incipientes, não servem para qualquer análise ou 

discussão mais aprofundada, mas são ilustrativos daquilo que foi identificado como 

demanda atendida, não apenas em Cidade Satélite, mas nas demais unidades 

participantes desse estudo. A maior parte da violência atendida e percebida pelos 

serviços envolve relações familiares, em primeiro lugar, e de outros tipos de 

convivência (vizinhos e amigos). Foram mencionadas, em todas elas, situações de 

violência contra idosos, crianças, adolescentes e mulheres, basicamente. Em José 

Sarney e em Bom Pastor foram mencionadas também violências interpessoais, 

envolvendo brigas de rua, tráfico de drogas, trocas de tiros, etc. Mas o que chega com 

maior freqüência aos serviços, ou pelo menos o que é visto como tal, é a violência 

intrafamiliar, em primeiro lugar, ou entre conhecidos, tendo como vítima, 

principalmente, as mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Convém ressaltar que quando se fala em dados atendidos ou notificados, 

sempre se estará fazendo referência aos usuários, ficando os profissionais de fora, o que 

não significa que eles não se percebam como vítimas ou agressores também. Faz-se 
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necessário, portanto, pensar a situação dos profissionais de saúde e do atravessamento 

da violência no seu cotidiano. 

De qualquer forma, porém, os dados dos casos de violência atendidos nos 

serviços são importantes ferramentas para pensar ações e estratégias em nível local, 

especialmente no contexto da rede básica. Isso porque o tipo de violência que chega aos 

serviços de alta complexidade – especialmente hospitais – e que alimenta os bancos de 

dados de mortalidade e internação, são as violências mais agudas e por vezes pontuais, 

onde, além da violência intrafamiliar se inclui uma série de violências interpessoais nas 

relações de trabalho, de lazer ou mesmo em meio urbano, envolvendo brigas de rua, 

entre gangues, grupos rivais, tráfico, etc. 

Já a violência que circula em um serviço básico normalmente é aquela mais 

crônica, que não demanda uma intervenção de maior nível de complexidade e que por 

vezes se estende por anos a fio na vida das pessoas envolvidas. Daí se apreende que 

possa haver diferenças significativas entre os registros de óbito e internação e os dados 

notificados em uma unidade básica, o que significa a necessidade de pensar políticas e 

estratégias de enfrentamento da violência distintas para cada um desses níveis, porém 

articuladas. 

O objetivo desse trabalho não é discutir os dados das notificações em si, até 

porque não são suficientes, isso seria um tema para outro estudo, a médio e longo prazo, 

ultrapassando os limites deste aqui. Fica, porém, a importância de aprofundar o 

entendimento acerca do tipo de violência efetivamente atendido na rede básica de saúde, 

o que só será possível no momento em que houver um sistema de registro sistemático 

em funcionamento. 
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Independente do nível, do tipo, da gravidade ou do serviço em que ela chegue, 

a violência, de um modo geral, constitui-se como um grave problema de saúde pública e 

isso passou a ser mais visualizado nas últimas décadas. 

A violência não apenas tem se configurado como um sério problema do ponto 

de vista epidemiológico, como tem demandado elevados custos e investimentos por 

parte do poder público. Estima-se que, anualmente o Brasil gaste 10,5% do seu Produto 

Interno Bruto (PIB) com custos diretos e indiretos da violência, o que representava, em 

1997, US$ 84 bilhões (Minayo, 2005). Não existe um dado conclusivo acerca de quanto 

desse custo refere-se à saúde. Estima-se que em 1996 o SUS tenha gasto R$ 182 

milhões com atendimentos ambulatoriais e R$ 235 milhões com internações de vítimas 

de violência (Deslandes, 2002). Jouvencel (citado por Deslandes, 2002) afirma que para 

cada unidade monetária consumida com prevenção, dez sejam utilizadas para a 

assistência e mil para a reabilitação, nos casos de violência. Como se vê, a violência 

representa um considerável ônus para o setor saúde e, na verdade é bem maior do que o 

exposto, considerando que as fontes de registro não são fidedignas e que muitas 

situações de violência não são registradas como tal. Chega-se à conclusão, portanto, que 

pela magnitude do problema, 

A violência, por significar uma ameaça à vida, à integridade física e 

mental e à qualidade de vida, constitui um problema legítimo de 

saúde, ainda que não se restrinja a esse setor, pois constitui um 

problema de toda a sociedade (Deslandes, 2002, p. 16). 

Diante do conjunto de fatores que levaram o setor saúde a lançar um olhar 

mais específico para o fenômeno da violência, algumas estratégias foram sendo traçadas 

por este setor. 
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A trajetória específica no Ministério da Saúde tem alguns marcos, dentre os 

quais se destaca a criação, em 1998, de duas comissões, uma delas encarregada de 

formular política sobre o tema para o Sistema Único de Saúde (SUS) e a outra 

responsável por formular, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma 

política específica para a infância e a adolescência. 

Como resultado do trabalho dessas comissões, particularmente da primeira, foi 

oficializada, em 2001, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências (Brasil, 2001a) que define os propósitos e diretrizes orientadoras 

para a implementação de planos nacionais, regionais e locais de intervenção frente a 

essa problemática, baseados em prioridades apontadas pelos indicadores 

epidemiológicos disponíveis. Esta política parte do princípio de que a saúde constitui 

um direito humano fundamental e propõe que a promoção da saúde deve embasar todos 

os planos, programas, projetos e atividades de redução da violência e dos acidentes. 

Esta mesma política orientou a elaboração do Plano Nacional de Prevenção da 

Violência (Brasil, 2004a) que pretende atuar em três dimensões: articulação das esferas 

de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para a prevenção da violência; qualificação 

da atenção para o cuidado às populações sob risco e vivendo em situações de violência e 

contribuição para a construção de uma política intersetorial para redução da violência no 

país. Isto tudo culmina na construção de uma rede – Rede Nacional de Prevenção da 

Violência e Promoção da Saúde – que pretende ser construída através dos Núcleos de 

Prevenção da Violência e Promoção da Saúde nos estados e municípios, em relação 

intersetorial com outras instâncias governamentais e não governamentais e com 

instituições de pesquisa. 

Como marco mais recente acrescenta-se a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (Brasil, 2006b) que pensa a promoção da saúde como uma das estratégias de 
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produção de saúde, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas 

e tecnologias do SUS. É uma política mais ampla que propõe algumas ações específicas 

como ações de promoção da saúde e, entre elas, aponta a “prevenção da violência e 

estímulo à cultura de paz”, por meio de alguns eixos, a saber: ampliação e 

fortalecimento da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde; 

investimento na sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais de saúde na 

identificação e encaminhamento adequado de situações de violência intrafamiliar e 

sexual; estímulo à articulação intersetorial que envolva a redução e o controle de 

situações de abuso, exploração e turismo sexual; implementação da ficha de notificação 

de violência interpessoal; incentivo ao desenvolvimento de Planos Estaduais e 

Municipais de Prevenção da Violência; monitoramento e avaliação do desenvolvimento 

dos Planos Estaduais e Municipais de Prevenção da Violência mediante a realização de 

coleta, sistematização, análise e disseminação de informações; e implantação de 

Serviços Sentinela, que serão responsáveis pela notificação dos casos de violências. 

Estas políticas orientam uma compreensão a respeito da violência que a define 

como um fenômeno de conceituação complexa, polissêmica e controversa. A violência, 

segundo tais documentos, pode ser representada por ações realizadas por indivíduos, 

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

espirituais a si próprio ou a outros (Brasil, 2001a e Brasil, 2004a). Desta forma, a 

violência apresenta profundos enraizamentos nas estruturas sociais, econômicas e 

políticas, bem como nas subjetividades numa relação dinâmica entre os envolvidos. 

Algumas das formas de expressão da violência são: agressão física, abuso sexual, 

violência psicológica e violência institucional. 

Estas definições e conceituações corroboram a definição oficial da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002): 
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O uso intencional de força física ou poder, real ou em ameaça, contra 

si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 

lesão morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (p. 5). 

Esta definição associa intencionalidade com a prática do ato violento, 

independente do resultado produzido, diferenciando-a, portanto, de incidentes não-

intencionais, tais como a maioria das lesões de trânsito e queimaduras acidentais, 

excluídas dessa definição. 

A inclusão da palavra “poder”, para além do “uso da força física” amplia o 

conceito, incluindo os atos que resultam de uma relação de poder, tais como ameaças e 

intimidações, que prescindem do uso da força física. Inclui também as omissões e 

negligências. No que tange às conseqüências da violência, a definição compreende uma 

ampla gama delas, enfatizando, portanto, que a violência não se restringe àquilo que 

gera lesões ou morte. 

Por ser esta a definição adotada oficialmente pelo maior órgão internacional da 

área da saúde, é possível considerar que também seja aquela que oriente todas as 

produções e ações em âmbito mundial, nacional e local, inclusive norteando as políticas 

públicas do Ministério da Saúde em nosso país. Esta, portanto, é a mesma definição que 

norteia o Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde em Natal/RN e, 

conseqüentemente, este trabalho.  

O Plano Nacional de Prevenção da Violência orienta, ainda, que os eixos 

prioritários de atuação dos Núcleos sejam: homicídios, acidentes de trânsito e de 
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transporte, suicídios e tentativas, violência intrafamiliar e doméstica, maus-tratos, abuso 

e exploração sexual de crianças e adolescentes e violência institucional. 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências (Brasil, 2001a) prevê ainda a necessidade de um incremento na qualidade 

dos registros de casos de violência atendidos no setor saúde em todo país. Como 

conseqüência disso e de toda uma conjuntura mais ampla associada a todos esses fatores 

relacionados, que o Ministério da Saúde, em 2006 convoca os estados e municípios a 

pensar um protocolo de notificação da violência, que pretende ser oficial em todo o país. 

Este, portanto tem a incumbência de ser uma estratégia de enfrentamento da violência, 

de incremento do perfil epidemiológico associado a esse agravo, permitindo o 

planejamento de ações e políticas pautadas na realidade local. Uma vez que se lida com 

registros falhos e incompletos, pensar o incremento dos registros tem sua legitimidade. 

Mas também tem seus riscos, alguns já visíveis na própria formulação dessas políticas. 

A saúde como um direito humano fundamental, parece dar conta da população 

sob risco ou vivendo em situação de violência, mas talvez, por isso mesmo, possa estar 

deixando de fora um contingente populacional que não se encontra nessa situação. O 

próprio fato de as políticas serem regidas pelas prioridades apontadas pelos indicadores 

epidemiológicos disponíveis já configura um viés importante. Dificilmente os 

indicadores epidemiológicos não estarão atrelados a uma perspectiva de risco ou de 

populações de risco. Pensar a idéia de risco associada à violência é complicado e pode 

ser extremamente limitador. Esse mesmo viés, que atravessa as políticas da área, se 

coloca na construção, definição de propósitos e operacionalização do protocolo da 

violência. Esses aspectos precisam ser pensados no momento em que se propõe uma 

discussão sobre a notificação. 
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Convém ressaltar ainda um outro grupo de certa forma não contemplado pelas 

políticas da área, que são os próprios profissionais de saúde. Os eixos prioritários de 

atuação dos núcleos, de acordo com o Plano Nacional, parecem se dirigir apenas aos 

usuários atendidos nos serviços. As menções a essa categoria profissional como 

diretamente atingida pela violência só é claramente percebida no Plano Nacional de 

Prevenção da Violência (Brasil, 2004a) e, ainda assim, como discorrido no tópico 

anterior, não dá conta de toda a amplitude desse atravessamento.  

Essa menção “incompleta”, digamos assim, pode ter alguns significados. O 

primeiro deles pode ser que as políticas públicas de fato não seriam dirigidas a todos (o 

que incluiria os profissionais), mas apenas àqueles usuários do sistema público, os 

pobres, os que não tem acesso a outro tipo de prestação de serviço. Os profissionais não 

estariam incluídos nessa categoria porque se consideraria que não são usuários dela, o 

que não pode ser afirmado. 

Outro significado possível é o não reconhecimento das violências estruturais e 

institucionais que atravessam as práticas profissionais em saúde de uma forma mais 

ampla, senão num sentido mais linear. Como já discutido, as menções à violência 

institucional nas políticas públicas de saúde, são limitadas. A Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (Brasil, 2001a) apenas a cita. 

O Plano Nacional de Prevenção da Violência (Brasil, 2004a) discorre um pouco mais a 

seu respeito. Propõe que “a falta de políticas públicas, bem como as discriminações 

legitimadas pelas desigualdades podem ser consideradas como expressões da violência 

estrutural” (p. 16). Propõe ainda que, 

Se por um lado a escassez, a omissão e inexistência dos serviços de 

saúde são violência institucional e dessa forma atuam como agentes 

de violência, por outro lado não podemos esquecer que esses serviços 
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também são afetados pela violência na forma de precárias condições 

de trabalho, na superlotação de seus leitos com os feridos por 

acidentes e transgressões, mas também pelos riscos sofridos pelos 

profissionais na atenção aos envolvidos em conflitos que buscam 

atendimento (p. 17). 

Neste último caso, apesar de haver o reconhecimento de que os profissionais 

são vitimizados pelas condições precárias (o que foi percebido em nosso estudo), não 

chegam a mencionar que essas mesmas condições precárias afetam os usuários que, por 

sua vez descontam nos profissionais a sua insatisfação. Ou seja, a violência atravessa os 

serviços em vários sentidos, mas o que se reconhece como violência institucional dá 

conta apenas de uma perspectiva linear: do Estado para com os serviços/profissionais e 

destes para com os usuários, mas não problematiza o modo como ela retorna para esses 

profissionais, fazendo com que eles estejam no meio de um ciclo de violência, do qual 

são vítimas e agentes em diversos níveis. 

Deslandes (2002) constata que a literatura científica de diversos países, como 

Estados Unidos, Inglaterra e Canadá outrora restringiam a discussão da violência sofrida 

pelos profissionais, por parte dos usuários, quando se tratavam de pacientes 

psiquiátricos. Nos últimos anos têm se tornado muito freqüente situações de violência 

sem qualquer relação com comprometimentos mentais. Os estudos mais recentes nesses 

países têm levantado essa questão e apontam a enfermagem como uma das categorias 

mais afetadas. 

No seu estudo essa autora elencou, a partir dos relatos dos profissionais de 

saúde de dois hospitais públicos do Rio de Janeiro, alguns motivos desencadeadores de 

reações violentas por parte dos usuários: o paciente espera muitas horas pelo 
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atendimento, o familiar quer que seu parente seja atendido prontamente por ser 

‘especial’ (funcionários do próprio hospital ou seus parentes e policiais freqüentemente 

assumiam essa postura), o paciente acha que o atendimento foi feito com descaso e, por 

fim, o familiar encontra-se em situação de estresse pela iminência de morte de seu 

parente e ameaça a equipe. 

Muitos profissionais nesse estudo, no entanto, percebem que a violência contra 

eles é apenas outra faceta de um processo mais abrangente da violência urbana e isso 

corrobora a discussão teórica feita aqui nesse estudo. Porém, em nosso caso, essa 

concepção mais ampliada ficou mais evidente apenas em Soledade I. A outra parte dos 

profissionais no estudo de Deslandes (2002), à semelhança da maioria dos profissionais 

com quem estivemos em contato, consideram ser vítimas de uma ‘violência gratuita’, ou 

seja, que não deveria ser dirigida a eles de fato, mas tornam-se alvo da ira dos usuários 

pois, “naquele momento de crise, representam e materializam um Estado e um serviço 

público que não funcionam de forma adequada e esperada” (p. 135). 

A literatura nacional e as próprias políticas da área deixam escapar essa 

discussão tão importante. Não saber, como gestora, o que responder para os 

profissionais de Bom Pastor, na situação exposta no item anterior acerca do papel do 

núcleo frente à demanda deles, não se constitui, portanto uma inabilidade ou dificuldade 

pessoal ou local, apenas. Pode ter esses atravessamentos, sim, mas reflete uma lacuna 

mais ampla. 

Uma vez que se pensa o percurso que permitiu que a violência fosse percebida 

como um problema de saúde pública e todos os marcos que atravessaram essa 

construção na realidade brasileira, convém pensar como tudo isso tem chegado aos 

serviços e à rede básica como um todo (campo de intervenção desse estudo). Se existem 

limitações conceituais na própria formulação das políticas, que dirá a sua efetivação na 
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prática concreta. A violência, portanto, não apenas atravessa os serviços como uma 

demanda de intervenção, mas apresenta implicações para os processos de trabalho, 

principalmente quando se pensa a implementação de um instrumento específico, como o 

protocolo de notificação, na rotina dos mesmos. 

Faz-se necessário, portanto, pensar o lugar que essas políticas e, 

particularmente, o protocolo de notificação, como objetivo deste trabalho, para dar 

conta de problematizar, ao menos essas questões. Faz-se necessário atentar para os 

atravessamentos que ele impõem ao cotidiano e processos de trabalho nos serviços de 

saúde e este será o assunto do próximo capítulo. O instrumento, com seus paradigmas, 

seus visíveis e invisíveis, será discutido a seguir. 
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CAPITULO 3 – “Só intervimos nesses casos quando chamados, e olhe lá!” – A 

violência e seus atravessamentos nos processos de trabalho da Atenção Primária 

em Saúde 

Legitimar ou conceber a violência como um problema de saúde pública não 

resolve a questão do seu enfrentamento neste campo. Existe uma distância significativa 

entre este reconhecimento formal – que por sinal é bastante recente – e a sua efetividade 

enquanto prática específica na atenção. Contudo, ela está lá cotidianamente convocando 

os profissionais a se posicionarem, enfrentando-a ou ignorando-a. A “fala” acima, de 

uma enfermeira de Bom Pastor, ilustra a dificuldade de pensar o lugar do profissional 

perante a violência.

O próprio reconhecimento de que a violência se configura como um problema 

de saúde pública implica na necessidade, mesmo que informal, de uma certa 

organização técnica e subjetiva por parte dos serviços e dos profissionais para lidar com 

ela. A sua visibilidade cotidiana, nas diversas formas apontadas no capítulo anterior, 

reforça essa necessidade. 

A conclusão que se chega é que a violência impõe atravessamentos nos 

processos de trabalho do setor saúde, seja no sentido de dispor de novas tecnologias de 

cuidado à população em risco ou em situação de violência, seja para lidar e significar 

subjetivamente com a violência que afeta e envolve o profissional de forma mais direta, 

como autor ou vítima3.

3 Não se trata aqui de estabelecer uma dicotomia “vitima x agressor”. Como Deslandes (2002), 
reconhecemos que “a designação constante de ‘vítimas de violência’ é uma perigosa cilada” (p. 38). 
Entendemos a dualidade complexa que envolve as pessoas quando da situação de uma violência, não se 
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No contexto da Atenção Primária em Saúde, ou Atenção Básica, a presença da 

violência se impõe com algumas especificidades. Convém, portanto, situar 

minimamente, na primeira parte desse capítulo, o contexto atual da Atenção Básica no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e pensar os processos de trabalho e tecnologias que se 

operam ali. A segunda pretende analisar a violência como problematizadora e 

disparadora de acontecimentos, demandando tecnologias e práticas específicas por parte 

dos agentes que compõem a atenção básica. Em termos de resultados do campo, serão 

discutidas aqui as estratégias de que os profissionais nas unidades do estudo se utilizam 

para lidar com a violência e as dificuldades que aí se processam. 

3.1 – Situando a Atenção Básica e seus processos de trabalho 

Desde o começo do Estado brasileiro as ações de saúde têm estado presentes 

na área governamental, embora de forma pontual e normalmente por meio e programas 

ou campanhas. O processo de desenvolvimento do país, a necessidade de manutenção e 

reprodução da força de trabalho para expansão do capital demandou a crescente 

incorporação de ações e programas governamentais, organizados sob a forma de 

campanhas verticais, sob o comando federal ou, por vezes, combinada com a expansão 

de serviços. 

A assistência médica foi incorporada ao rol das ações asseguradas à população 

brasileira, por meio de mecanismos com participação estatal, em 1923, com a Lei Eloy 

Chaves, que criou as primeiras caixas de assistência. O acesso a esse benefício era 

extremamente limitado e perdurou assim, com poucas modificações, até a década de 

podendo localizar ‘mocinho e bandidos’. Contudo, na falta de um termo melhor, estes serão utilizados em 
alguns momentos, guardando-se essas ressalvas.  
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1980. Só tinham acesso à assistência médica os segurados beneficiários (com carteira 

registrada) e seus dependentes (Barros, Piola e Vianna, 1996 e Brasil, 2001b). 

O quadro excludente dessas ações, a partir da década de 60, tinha três traços 

principais: fragmentação institucional, centralização e predominância da compra de 

serviços da esfera privada. Por fragmentação significava que a assistência individual era 

responsabilidade da Previdência Social e as ações de saúde coletiva diziam respeito ao 

Ministério da Saúde. Uma das conseqüências disso, perceptíveis até hoje, é a 

predominância de um modelo curativo, hospitalocêntrico, visto que a maior parte dos 

recursos se destinava a esse tipo de ação e esta estava completamente desconectada das 

ações de saúde coletiva. 

Apesar da unificação, em 1966, entre esse dois níveis de atenção, ficando a 

cargo do Ministério da Saúde a responsabilidade geral, o regime autoritário instituído a 

partir de 1964 tornou essa responsabilidade primordialmente atribuída à União. Uma 

das conseqüências disso foi a precariedade da capacidade de gestão de parte das 

unidades federadas, ainda perceptível em muitos casos. 

A prioridade de compras de serviços médicos ao setor privado viabilizou a 

constituição de uma expressiva rede privada na área da assistência médico-hospitalar, ao 

mesmo tempo em que fragilizou e reduziu a presença relativa da assistência pública até 

então existente. Em 1962, do número de leitos hospitalares existentes, 40% eram 

públicos e 60% privados. Em 1982 o número de leitos público era de 22%, contra 78% 

privados (Barros et al, 1996). Além disso, havia uma imensa desigualdade na 

distribuição dos leitos por estados da federação, já que não havia qualquer controle ou 

regra (as regiões Sul e Sudeste foram beneficiadas em detrimento do Norte e Nordeste, 

principalmente). 
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Este quadro começa a sofrer as primeiras mudanças na década de 70, com 

algumas iniciativas, dentre as quais: implantação do FUNRURAL (incorporou 

parcialmente a população rural); o Plano de Pronta Ação – PPA (estendeu a toda a 

população o atendimento em urgência e emergência); o Programa de Interiorização das 

Ações de Saúde e Saneamento – PIASS (expandiu a cobertura da atenção básica); e as 

Ações Integradas de Saúde – AIS (ampliando, em parceria com estados e municípios, a 

cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar). 

Na década de 70, particularmente em 1978, em nível internacional se dá outro 

marco. Na Conferência em Alma Ata governos e organizações internacionais propõem a 

chave para atingir suas metas no tocante à saúde no mundo, para se obter melhor 

qualidade de vida e contribuir para a paz mundial: a atenção primária em saúde ou os 

cuidados primários em saúde. Na continuidade desse tipo de movimento se realizam em 

1986, em Ottawa e em 1992, em Bogotá, conferências em que se tinha como marco a 

discussão de “saúde para todos” (Ferri, Pereira, Mishima, Caccia-Bava e Almeida, 

2007).

Na década de 1980 dois fatores foram marcantes para iniciar um processo de 

mudança: os primeiros movimentos de transição democrática e a profunda crise 

econômica do país. O Plano CONASP, em 1982, propunha modos de controlar os 

gastos e viabilizar a expansão da cobertura, por meio da revisão do modelo centrado na 

assistência hospitalar, eliminação da capacidade ociosa do setor público e melhoria da 

operação da rede, por meio do aumento da produtividade, da racionalização e da 

qualidade dos serviços. Este plano não chegou a ser implementado totalmente, mas 

proporcionou as bases do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que 

visava ampliar a cobertura de assistência, delegando competências entre os entes 

federados.
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Ainda na década de 1980 consolidou-se no país o Movimento pela Reforma 

Sanitária, cujas principais bandeiras eram a melhoria das condições de saúde da 

população, reconhecimento da saúde como um direito social universal, responsabilidade 

estatal na provisão de condições de acesso a esse direito, reorientação do modelo de 

atenção, tendo como base a integralidade e a eqüidade e a reorganização do sistema com 

a descentralização da responsabilidade pela provisão de ações e de serviços (Barros et 

al, 1996, Brasil, 2001b). Essas teses foram legitimadas em 1986, na 8ª Conferência 

Nacional de Saúde e passaram a ser incorporadas ao texto da Constituinte de 1988 

(Barros et al, 1996, Brasil, 2001b). 

Dois anos depois é constituído o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da 

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) “formado pelo conjunto de todas as ações e 

serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder 

público” (Brasil, 2001b, p.5). Seus princípios doutrinários são: universalidade, eqüidade 

e integralidade. E seus princípios de organização são: descentralização, hierarquização e 

participação social. Uma das grandes mudanças é a atribuição do status de ente federado 

dotado de autonomia ao município, o que está atrelado à proposta de descentralização. 

É interessante frisar que todo esse movimento não está descolado de outros 

tantos movimentos que se realizavam no Brasil e no mundo, como discutido no capítulo 

2. No mesmo ano de constituição do SUS, é promulgado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Brasil, 1990), por exemplo, entre tantos outros frutos dos movimentos 

sociais. O SUS, portanto, é parte de um processo maior de redemocratização no país. 

Ele representou avanços significativos de diversas ordens, desde o 

reconhecimento da saúde como um direito de todos e dever do estado, até a revisão dos 

modelos de atenção, não mais centrados no hospital, mas aproximando-se mais da 
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população, por meio da atenção básica, priorizando a promoção da saúde e a prevenção 

dos agravos, sem prejuízo das ações assistenciais. O SUS instaurou uma outra 

concepção de saúde, que agora pretendia ser acessível e disponível a todos. 

É claro que muitos desafios se colocaram e continuam se colocando para o 

SUS, quanto à descentralização de fato, o que envolve a questão do financiamento que, 

em muitos momentos, permanece tutelado pelo Estado, ou quanto à implementação de 

uma outra forma de fazer saúde, consoante com suas propostas, ou o desafio de efetivar 

a gestão em nível local, ou ainda o desafio de manejar a participação social de forma 

não autoritária, mas de fato participativa, só para citar alguns exemplos. 

O SUS vem se constituindo, desde então num processo contínuo de 

aperfeiçoamento. Novas tecnologias vão sendo freqüentemente incorporadas aos 

serviços. O surgimento de novos agravos demanda novas estratégias de profilaxias e 

cuidados. Enfim, sempre haverá revisões necessárias no modelo (Brasil, 2001b). 

Já em 2006 é aprovada a Política Nacional da Atenção Básica (Brasil, 2006c), 

que é fruto de todo um trabalho de sistematização de um outro modelo de atenção 

proposto desde Reforma Sanitária, vindo a se consolidar, institucionalmente, por meio 

da Portaria 648/GM de 28 de Março de 2006. Esta vem a se constituir considerando a 

necessidade revisar e adequar as normas nacionais ao atual momento do 

desenvolvimento da atenção básica no Brasil, entre outras coisas e é definida como uma 

reorientação ao modelo vigente. 

As ações da atenção básica abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 

saúde.

É desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
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dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais 

assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações (Brasil, 2006c, 

p. 10). 

A atenção básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para a sua 

organização e propõe o incentivo à sua progressiva adoção. Ela deve ser a porta de 

entrada preferencial do sistema de saúde com o território adscrito e orienta-se pelos 

princípios mais gerais do SUS: integralidade, eqüidade, acessibilidade, universalidade, 

coordenação do cuidado, vínculo, responsabilização, humanização, participação social, 

devendo considerar o sujeito na sua singularidade e complexidade. 

Para Merhy e Franco (2003) a mudança no modelo assistencial – como 

pretendeu a Reforma Sanitária e o SUS – “depende menos de normas gerais e mais da 

produção da saúde” (p. 317). A forma como se produz saúde é um ‘lugar’ onde os 

sujeitos trabalhadores – individuais e coletivos – agem de forma interessada, de acordo 

com projetos próprios, mas é ao mesmo tempo um lugar de permanente tensão entre os 

diferentes interesses e vontades em jogo (dos próprios trabalhadores, dos usuários, do 

governo, dos mercados, entre outros). Por modelos assistenciais os autores entendem 

como sendo 

Formas de organização da produção de serviços a partir de um 

determinado arranjo de saberes da área. Esta produção está associada, 

portanto, aos processos e tecnologias de trabalho, um certo modo de 

agir no sentido de ofertar certos produtos e deles obter resultados 

capazes de melhorar a situação de saúde do usuário, individual e 

coletivo (p. 317). 
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O modelo assistencial da atenção básica organizou-se, no âmbito da Reforma 

Sanitária e nos primórdios da construção do SUS – décadas de 1970 e 1980 – para a 

distribuição dos serviços de saúde de forma estrutural hierarquizada, organizando-se 

sobre o território. O debate girava em torno da oferta e demanda por serviços, com um 

processo de trabalho que operava centrado nos conhecimentos de vigilância em saúde – 

especialmente na epidemiologia – com poucas intervenções sobre as práticas do campo 

da clínica. 

Para prosseguir no debate proposto é importante trazer outros conceitos, que 

são os de processo de trabalho (PT) e processo de trabalho em saúde (PTS). Processo de 

trabalho pode ser definido como: 

Um lócus privilegiado das relações de produção e reprodução dessas 

relações, um campo de formação econômica por excelência, mas 

também de produção política e ideológica (...) [nele] são construídas 

e reproduzidas relações técnico-sociais de poder e aí são estruturados 

também os contextos de ação desses agentes (sejam ações de 

resistência, de subordinação ou de negociação). (...) São produzidas 

as condições de conformação da subjetividade desse trabalhador que 

não se resumem ao mundo do trabalho, mas ali têm referencial 

crucial (Deslandes, 2002, p. 46). 

O PT produzido nos serviços de saúde tem algumas peculiaridades, na medida 

em que produz serviços que são consumidos no momento em que são produzidos. 

Como qualquer outra esfera do modo de produção capitalista sofreu influências das 

inovações tecnológicas e da organização científica do trabalho. Porém, de forma mais 
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direta, sua organização é estruturada a partir de uma política pública de Estado, o que 

não significa, de forma alguma, que esteja isenta das pressões do mercado. “As 

inovações gerenciais e tecnológicas passam por um crivo político, estando sob 

influência das pressões da sociedade civil e dos diversos interlocutores da sociedade de 

consumo” (Deslandes, 2002, p. 47). 

Deslandes (2002) define que o PTS tem como finalidade a ação terapêutica; o 

objeto de trabalho seria o indivíduo doente e/ou indivíduos sadios expostos a riscos; os 

meios de trabalho são os instrumentos e condutas que constituem o nível técnico de 

conhecimento; e o produto final seria um serviço. Como o objeto de trabalho é o ser 

humano, produtor de subjetividade, este é capaz de interferir no trabalho realizado e em 

sua eficácia. Mas é preciso ter cautela, como ela aponta, com relação à definição do 

“objeto” de trabalho, pois, se for entendido como o corpo humano se opera uma 

“redução do corpo como objeto-coisa” (p. 47). 

A complexidade desse objeto, no entanto, não conduz, necessariamente a uma 

abordagem interdisciplinar. Ao contrário, o que se percebe são justaposições de 

modelos, práticas e saberes distintos, uma tendência à especialização e fragmentação do 

conhecimento em torno desse objeto. Tanto o objeto quanto o trabalhador sofrem os 

efeitos dessa parcialização, entendida como uma alienação. No PTS ainda se conserva a 

presença de uma divisão do trabalho manufatureira, baseada na decomposição de tarefas 

isoladas que são integradas por meio de uma hierarquia de profissões. Essa hierarquia 

entre as profissões e divisão do trabalho – normalmente com supremacia do saber 

médico – abarca uma série de tensões, conflitos e negociações, que afetam tanto os 

trabalhadores quanto os usuários. 

No trabalho em saúde, além dos instrumentos e conhecimentos técnicos, há um 

lugar para as relações, já que necessariamente a saúde se produz em um ato relacional, 
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depende sempre de um “trabalho vivo em ato” (Merhy e Franco, 2003). O modo de agir 

e de se relacionar, entre sujeitos trabalhadores e usuários implicados com a produção do 

cuidado, diz respeito ao que os autores denominam de “tecnologias leves”. As 

tecnologias inscritas na lógica do instrumental e dos conhecimentos técnicos situam-se 

nas “tecnologias duras”. E o conhecimento técnico ao qual se recorre no momento da 

produção da saúde tem um componente “leve” (modo singular como cada profissional 

aplica seu conhecimento) e um componente “duro” (estrutura). 

Historicamente a formação do modelo assistencial esteve pautada pelas 

tecnologias duras e leve-duras. “Este modelo produziu uma organização do trabalho 

com fluxo voltado à consulta médica, onde o saber médico estrutura o trabalho de 

outros profissionais, ficando a produção do cuidado dependente de tecnologias duras e 

leve-duras” (Merhy e Franco, 2003, p. 318). 

Daí, no espaço da micropolítica, onde operam essas relações, o trabalhador de 

saúde opera, no seu cotidiano um núcleo tecnológico composto de “trabalho morto” 

(são os instrumentos, aqueles sobre os quais já se aplicou um trabalho pregresso na sua 

elaboração, já estão prontos e instituídos) e de “trabalho vivo” (se dá no ato, no campo 

das tecnologias leves). A correlação entre essas tecnologias e modos de trabalho é 

chamada de Composição Técnica do Trabalho (CTT), que pode ser favorável ao 

trabalho morto (predominando as tecnologias duras) ou ao trabalho vivo (priorizando as 

tecnologias leves). Uma mesma ação ou um mesmo campo de atuação pode ter seu 

projeto terapêutico pensado de distintas formas, com predomínio de uma delas em 

detrimento da outra. 

O que a história tem mostrado, desde a Reforma Sanitária, é a dificuldade de 

incorporação dessas novas tecnologias leves na produção da assistência. A mudança do 

modelo assistência para a atenção básica, com foco no PSF tem mudado a forma de 
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produzir saúde, sem, no entanto, alterar os PT centrados nas tecnologias duras. O núcleo 

do cuidado continua se operando por meio de um processo centrado na lógica 

instrumental de produção de saúde, ou seja, não há uma alteração estrutural no modo de 

produzir saúde (Merhy e Franco, 2003). O trabalho vivo seria, portanto, uma potência 

instituinte para a mudança no modelo assistencial. 

Essa discussão permite fazer uma ponte com dois conceitos específicos 

trabalhados no institucionalismo, que são os conceitos de molar e molecular 

(Baremblitt, 1992). Nessa perspectiva, não existe uma separação radical entre vida 

econômica, vida política, vida do desejo inconsciente, vida biológica, etc. Existem 

imanências, que significa a posição intrínseca de cada um desses campos em relação aos 

outros, que só são separados de uma maneira artificial, para seu estudo, por exemplo. 

De maneira simples, o molar refere-se ao que é grande, visível, evidente, macro. O 

molecular é o que se costuma chamar de micro, o mundo atômico e subatômico. O 

detalhe importante é que todas as macro-mudanças na história são resultados de 

mudanças no nível micro e os poderes em vigor na sociedade são forças resultantes de 

pequenas potências que se chocam e conectam em espaços microscópicos da sociedade. 

Em relação à observação feita por Merhy e Franco (2003) o que se percebe é 

que as mudanças no modelo de atenção deram-se no nível molar, macro. Mas ainda 

carecem de uma efetividade que só é possível no nível micro. Por outro lado, não 

podemos desconsiderar que o todo o processo de Reforma Sanitária derivou de uma 

série de movimentos menores, microscópicos, com intensa participação popular. Algo, 

nesse percurso, foi capturado, no momento em que os micro-movimentos foram sendo 

transformados ou traduzidos em arranjos institucionais, portarias e leis. 

Na há nada de ‘maléfico’ nesses arranjos institucionais e organizacionais, mas 

é difícil manejá-los sem cair em capturas, até porque, no momento em que são 
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instituídos, como foi discutido na última parte do primeiro capítulo, passam a funcionar 

numa lógica que atende a alguns interesses de dominação, exploração e mistificação 

tentam lhes dar a aparência de naturalidade, quando efetivamente foram construídos. Há 

que se lembrar que na mesma medida em que caem em capturas, estão sempre abertos à 

potência do instituinte, não estão permanentemente aprisionados. É possível ainda 

produzir o novo com esses arranjos e, no caso, com o modelo da atenção básica. O 

desafio é efetivar essas potências no nível micro, de modo que se efetivem e se 

expandam para o macro. 

Uma vez pensadas as questões relativas aos PTS na atenção básica, à 

composição técnica do trabalho por meio do trabalho vivo e do trabalho morto, das 

tecnologias possíveis, etc., é preciso pensar as implicações de tudo isso com o modo de 

lidar com a violência nos serviços, que é o que se propõe a seguir. 

3.2 – Alguns atravessamentos da violência nos PT da Atenção Básica 

A violência, no cotidiano dos serviços de saúde, atravessa os profissionais e os 

convoca a assumir algumas posturas em pelo menos duas vias: uma, frente às situações 

vivenciadas pelos usuários, em seu cotidiano, que se apresentam como um demanda de 

cuidados e outra relacionada às próprias relações de trabalho desses profissionais, seja 

com os outros profissionais, com a gestão ou com os usuários, quando permeadas de 

conflitos e tensões sociais, normalmente culminando em situações de violência. 

A violência, enquanto demanda de cuidados na saúde, carece de um 

instrumental definido e consolidado para o seu enfrentamento. Lidar com ela 

necessariamente demanda ao profissional a necessidade de recorrer a tecnologias leves 

e, em alguns momentos leve-duras. Em serviços de emergência, todo o arsenal de 
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exames e procedimentos mais complexos pode ser utilizado como tecnologias duras 

diante da violência (Deslandes, 2002), o que pode conferir ao profissional um certo 

alívio, a sensação de estar “fazendo alguma coisa”. Mas na atenção básica, grande parte 

da angústia dos profissionais gira em torno do fato de não existir tal possibilidade, ou 

seja, ele é convocado a empreender uma outra prática de saúde para a qual não foi 

preparado em sua formação e diante da qual não dispõe de instrumentais específicos. 

Um dos dentistas de Potengi, por exemplo, comentou que a prática tradicional 

da saúde tem sido curativa, remediando a situação, quando deveriam pensar a 

prevenção. Ao mesmo tempo em que aponta isso – e encontra concordância dos colegas 

– ele e os demais se perguntam o que viria a ser essa prevenção, como efetuá-la, de que 

instrumentais dispõem para isso. A prevenção da violência adquire um certo sentido de 

abstração e distancia-se da prática cotidiana, pois, prevenir outros agravos é atuar no seu 

oposto (prevenir uma doença é evitar as situações de risco ou fazer tratamentos 

profiláticos adequados). Mas, prevenir a violência, o que vem a ser?  

Voltando à discussão do enfrentamento da violência no cotidiano, outro ponto 

que merece ser destacado é a sua peculiaridade frente a outros tipos de agravos nesse 

mesmo contexto. Os “problemas clássicos” de saúde, prioritariamente as doenças, estão 

concebidas em torno de um conjunto de conhecimentos técnicos, para os quais vão 

sendo formuladas e aperfeiçoadas tecnologias. A violência, no entanto, foge dessa 

lógica.

A violência ainda é uma ‘novidade’ um tanto incômoda para a 

agenda da saúde pública. Antes de tudo porque desaloja, melhor 

dizendo, desafia os saberes hegemônicos no campo da saúde (...) não 

é passível de ser explicada por uma lógica causal linear (...) não se 

restringe aos traumas e lesões que invariavelmente constituem suas 
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conseqüências (...) revela a impotência da racionalidade médico-

científica (Deslandes, 2002, p. 152). 

A racionalidade médico-científica (RMC) acaba por tratar a violência como 

uma questão médica ou como uma ‘doença social’ subsidiando a idéia da auxiliar de 

enfermagem do Distrito Norte I: a saúde, de fato, transforma a violência – problema 

social – em uma questão médica, em uma doença, ainda que ‘social’. Por trás dessa 

concepção está a RMC. Fica claro, como pontua Deslandes (2002) que esta se mostra 

insuficiente para lidar com os fatores não médicos que envolvem quaisquer situações de 

violência.

A violência é um fenômeno complexo e para pensá-lo, é necessário lançar mão 

de inúmeros saberes, uma vez que não é possível entendê-la apenas com os referenciais 

médicos, de saúde, ou quaisquer outros, isoladamente. Grande parte do conhecimento 

disponível atravessa diversas áreas: filosofia, história, antropologia, sociologia, 

psicologia, bem como das áreas de saúde de um modo geral, como medicina, 

enfermagem, dentre outras. Isso normalmente extrapola os limites dos cursos de 

graduação na área de saúde que apenas pontuam algumas questões dessas distintas áreas 

(Gonçalves e Ferreira, 2002 e Gomes, Junqueira, Silva e Junger, 2002). 

A hipótese que lanço aqui, seguindo o raciocínio de Mehry e Franco (2003), 

para além da questão da formação, é a de que, mesmo na atenção básica, inclusive no 

PSF, que é o formato de 4 das 5 unidades desse estudo, o modelo de atenção, se não 

prioriza o trabalho morto, o tem em um lugar de predominância frente ao trabalho vivo. 

A violência como demanda apenas torna isso mais evidente na medida em que 

desestabiliza as bases de segurança da atuação profissional – as tecnologias duras – 
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convocando-os para uma outra forma de intervir e até mesmo os chamando para pensar 

estratégias outras, que não estão dadas. 

Se, contudo, nos serviços de saúde, mesmo no modelo da atenção básica, o 

trabalho morto ainda impera (e tudo leva a crer que sim) e ele está subsidiado, entre 

outras coisas, pela RMC, é possível esperar da área de saúde e de seus profissionais 

mais do que a aplicação da RMC? A abrangência da atuação é, de fato, aquela 

preconizada por esta lógica? Existe alternativa possível? Que outros conceitos, 

ferramentas, tecnologias seriam necessários? O trabalho vivo, por meio das tecnologias 

leves, pode ser uma saída, mas de que maneira é possível efetivá-lo? A violência, 

enquanto demanda na atenção básica ajuda a revelar questões mais amplas, como os 

limites do modelo de atenção efetivamente executado, não o que está previsto, mas as 

práticas que de fato se efetivam, ainda calcadas em modelos tradicionais, médico-

centrados, pouco resolutivos.

Talvez esse seja um dos motivos que explique a dificuldade dos profissionais 

de saúde em pensar sua atribuição específica diante da violência – como foi possível 

perceber especialmente em Bom Pastor e em José Sarney – pois esta (a violência), além 

de não ser abordada nos currículos da graduação, não se permite ser apreendida por uma 

única área, através de uma tecnologia específica e extrapola os limites dos modelos 

tradicionais de fazer saúde.  

Em algumas unidades, principalmente Soledade I, foi relatado que os 

profissionais, diante desse fenômeno, tentam conversar, encontrar caminhos com o 

usuário e sua família e isso é reconhecido como uma atuação legítima. Já em outras 

como José Sarney, foi colocado que “conversar” ou “ouvir” não é suficiente e, quando 

só dispõem dessa “ferramenta” os profissionais experimentam certo desconforto. Esse 

tipo de prática se inscreve no campo das tecnologias leves, mas não é bem suportada 
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pela maioria como única possibilidade de intervenção e, de fato, revela suas limitações, 

quando há outras demandas em jogo e isso normalmente significa ter que recorrer a 

outros campos de saber e a outros serviços, fora do âmbito da saúde. 

A violência, de fato, demanda uma escuta diferenciada, motivo pelo qual uma 

assistente social de Cidade Satélite pontua, com razão, que notificar a violência não é o 

mesmo que notificar a dengue. A escuta, nesse caso, é necessária não apenas como 

forma de cuidado, mas como meio de abordagem, especialmente diante dos casos em 

que a violência se apresenta com outros “nomes” (normalmente como acidentes). Faz-se 

necessário também uma certa leitura diagnóstica, uma postura investigativa atenta às 

correlações entre a história e as lesões apresentadas, o que se torna outro fator que 

dificultado seu enfrentamento visto que os profissionais, na maior parte dos casos, não 

dispõem de conhecimentos necessários para pensar essas questões e isso foi comentado 

também em alguns casos e, então se sentem menos seguros para intervir. 

Outro incômodo em relação a esse tipo de abordagem é que ela não produz 

resultados concretos automáticos. Foi mencionada, em todas as unidades, a dificuldade 

em relação às mulheres em situação de violência, por exemplo, que, com freqüência, 

depois de buscarem ajuda – depois de ‘passar’ por uma conversa – voltam para os seus 

companheiros agressores. Isso causa frustração nos profissionais e questionamentos 

acerca da eficácia desse tipo de abordagem, visto que ela não garante o resultado 

esperado, a “cura”. 

O medo ou a insegurança em intervir foram também mencionados como 

dificuldades presentes em todas as unidades. Este medo pode estar associado às 

possíveis implicações legais, como ser chamado a depor (Gonçalves e Ferreira, 2002) 

ou medo de represálias (Gomes et al, 2002). O primeiro foi exemplificado por uma 

situação vivida por uma das enfermeiras de Bom Pastor que foi chamada a depor no 
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caso de agressões contra um idoso de sua área, sendo que ela sequer havia feito 

qualquer denúncia. Não contou com qualquer apoio, orientação ou respaldo, tanto do 

setor saúde, quanto do judiciário e se sentiu bastante exposta com a situação. O medo de 

represálias também foi muito mencionado em Bom Pastor, José Sarney e Potengi. 

O desconhecimento da rede de serviço e mesmo o descrédito e falta de 

comunicação ou retorno por parte daqueles que são conhecidos – dos quais o Conselho 

Tutelar foi um dos mais mencionados – se configurou como outra dificuldade no 

enfrentamento da violência, mencionada em todas as unidades. Isso também está 

apontado na literatura (Gonçalves e Ferreira, 2002, Gomes et al, 2002, Brasil, 2002). 

Em José Sarney, mais do que em outras unidades, a discussão em torno do 

papel do profissional de saúde foi encarada como uma enorme estranheza e novidade. 

Não se tratava de uma resistência, ou pelo menos, não apenas isso. Tratava-se de uma 

convocação a um outro lugar desconhecido e um tanto assustador. Uma das 

profissionais disse que o distrito deveria disponibilizar uma equipe específica para dar 

conta dessa demanda, pois a unidade não tinha como fazê-lo. Na concepção dessa 

profissional a violência talvez até possa consistir em um problema de saúde, mas 

certamente não é para a atenção básica, pois pressupõe um conhecimento especializado. 

Não existe, portanto, por parte dessa unidade, qualquer prática minimamente 

sistematizada. As ações são pontuais e individuais, quando chegam a acontecer. 

Situação semelhante foi constata em Potengi, sendo que, nesta unidade, não 

havia tanta estranheza em se pensar uma atuação profissional. Havia mais 

desconhecimento, sensação de não saber como agir e insegurança. As ações terminavam 

por ser pontuais e individuais também.  
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Em Bom Pastor até as ações individuais e pontuais são restritas, seja pelo 

medo dos profissionais, seja por não saber o que fazer, seja por acharem que não devem 

“se meter” em uma situação privada. 

Em Cidade Satélite a prática comum de intervenção é o encaminhamento para 

o serviço social, dentro da própria instituição e deste para outros serviços (externos à 

saúde, na maior parte das vezes). Se por um lado isso aponta para algum tipo de 

articulação intra e extra-institucional, esta ainda é precária. Primeiro porque se restringe 

ao encaminhamento propriamente, segundo porque uma das maiores dificuldades dessa 

unidade está atrelada a essa própria estratégia, seja pelo desconhecimento ou 

conhecimento restrito acerca de uma rede mais ampla, seja pela constatação dos limites 

dessa prática, uma vez que está centrada em uma categoria profissional específica: o 

serviço social. Além disso, essa prática reforça a lógica de um conhecimento 

especializado acerca da temática ou da impossibilidade de intervenção por parte de uma 

unidade básica. 

Como já mencionado, Soledade I foi a única unidade que apresentou a 

conversa, a escuta e a tentativa de buscar caminhos com os envolvidos como atuação 

prioritária. Consideraram os grupos existentes na unidade (diabéticos e hipertensos, 

gestantes, idosos, etc.) como lugares de intervenção, visto que são espaços de promoção 

da saúde. Mas também não existe uma prática comum, em equipe, embora a prática 

mencionada, ainda que individual, parece ser comum a vários profissionais. 

Sobre as estratégias de enfrentamento da violência convém ressaltar mais 

alguns pontos, especialmente em relação aos grupos realizados nas unidades. A 

associação entre estes grupos enquanto estratégia de enfrentamento da violência só foi 

explícita e espontaneamente colocada em Soledade I. Outras unidades, quando 

questionadas a esse respeito, concordaram com essa possibilidade.  
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Contudo, existe um risco aí implícito de que, de minha parte, tenha sido gerada 

uma leitura simplista acerca do potencial desses espaços, como que, pelo simples fato 

de não se configurarem em um espaço tradicional de produção de saúde – como o 

atendimento ambulatorial, por exemplo – teriam a potência de produzir outra coisa. Esta 

é uma falsa associação que serve – e acho que foi o caso – muito mais para 

“tranqüilizar” os profissionais em relação à sua angústia e impotência, dando-lhes a 

falsa sensação de estarem atuando, quando isso pode não ser verdadeiro e quando essa 

angústia talvez fosse muito mais produtiva.  

Essa falsa tranqüilidade pode alimentar um comodismo frente à necessidade de 

intervenção para com essa problemática, ou uma posterior frustração para com a 

estratégia dos grupos, quando se perceber que eles, por si mesmos, não produzem 

qualquer mudança e não significam um fazer diferenciado em saúde, pois podem estar a 

serviço de uma mesma lógica de padronização e normatização calcada no saber médico. 

Os grupos, que poderiam pôr em funcionamento algo novo nas unidades, podem 

facilmente vir a serem instituídos, capturados, tornando-se uma mera função, perdendo 

sua potência (Baremblitt, 1992). Portanto, a potência não está nos grupos em si e sim no 

modo como são operados. 

Segundo Schraiber e d’Oliveira (1999) para se abordar o tema da violência nos 

serviços de saúde, é preciso criar espaços de expressão da angústia que ultrapassem a 

aproximação biomédica estrita, pelo risco de abordar a violência como uma doença, o 

que significaria buscar “curas” para a mesma. É preciso ter o reconhecimento de que 

por se tratar de uma questão complexa, o seu enfrentamento ultrapassa a esfera da saúde 

e a pressa em tratar o problema termina por ser contraproducente, configurando uma 

outra violência, no momento em que não leva em conta a trajetória de cada um. O que 

se apreende, portanto, é que mais do que pensar a estratégia em si – se grupos ou não – 
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o mais importante é dar conta do modo como se lida com as pessoas, o modo como se 

aborda a questão, gerando potência de produzir outras coisas, seja em que espaço for. 

Lidar com a violência com ferramentas com as quais não estão habituados, não 

ver resultados concretos ou pelo menos esperados, desconhecer ou ter uma relação 

difícil com os serviços da rede, são fatores que, somados, geram uma sensação de 

impotência. É uma tensão perceptível entre não saber como agir, ter medo e, ao mesmo 

tempo se sentir culpado ou, até, conivente por não proceder a uma ação mais 

significativa.

Essa impotência foi revelada claramente por uma agente de saúde de José 

Sarney, que se mostrou emocionada ao relatar casos com os quais já se deparou de 

situações que ela sabia que eram casos de violência, mas não conseguiu atuar diante 

deles (por um somatório dos fatores já expostos, entre eles o medo e o despreparo). Sua 

impotência atingiu o grau máximo quando algumas dessas pessoas vieram a óbito em 

virtude das violências vivenciadas e, de fato, nada mais pôde ser feito. 

Diante desse tipo de situação normalmente os profissionais tendem a assumir 

algumas posturas possíveis: ficar insensível, negando a legitimidade do sofrimento do 

paciente; acostumar-se, banalizando a violência; ignorá-la, vestindo uma ‘couraça’ 

protetora em relação ao seu ‘não saber’ ou ‘não ter condições de agir’; considerá-la 

como um problema que não diz respeito ao campo da saúde; ou medicá-la/ tratá-la 

(Deslandes, 2002). Contudo é necessário, em certa medida, “acostumar-se” (se é que 

este seja o melhor termo) para não sofrer em cada novo episódio, vindo, com isso, ter a 

sua capacidade de intervenção técnico-profissional afetada. Como, porém, acostumar-se 

nesse nível proposto, sem deixar de ser humanizado e acolhedor? Como atingir esse 

nível “ideal” de afastamento protetor, ao mesmo tempo cuidador? Até hoje não tenho 

conhecimento da existência de algum “manual de instruções” a esse respeito e creio 



124

que, em se tratando de relações humanas, não há como ter esse tipo de controle 

idealizado. Há que se pensar formas de se proteger, mas o risco sempre vai estar posto. 

Schraiber e d’Oliveira (1999) apontam que ao se propor a introdução da 

temática da violência, como campo de intervenção na rotina de um serviço de saúde, é 

preciso acolher o próprio profissional também. Não se trata, portanto, de um problema 

do profissional, simplesmente, assumir uma ou outra postura no lidar com a violência. 

Para as autoras, a complexidade do fenômeno e o tanto que ele pode mobilizar o 

profissional acaba por afetá-lo e ponta para a necessidade de ele também seja 

considerado no processo. De qualquer forma, essa parece ser uma construção, caso a 

caso, para a qual não há uma forma única e aplicável em todos os momentos, mas que 

precisa ser buscada. 

Outra dificuldade levantada pelas unidades não se refere ao enfrentamento da 

violência, diretamente, mas vem a afetá-lo. Trata-se das condições de trabalho precárias, 

seja por questões estruturais (Potengi), seja pela falta de suporte institucional e de 

reconhecimento, além da insegurança no local de trabalho (Bom Pastor). Deslandes 

(2002) constatou, em seu estudo, uma enorme distância entre as condições ideais 

preconizadas e a realidade dos serviços. É com esse tipo de estrutura, aquém do 

desejado, que os profissionais normalmente contam para realizar seu trabalho, 

acrescentando-se ainda uma rotina intensa em termos de número de atendimentos, 

demandas crescentes e cada vez mais complexas, desafiando o seu conhecimento e 

atuação (envelhecimento da população, aumento da carga das doenças crônicas, 

aumento da morbidade por causas externas – nas quais se inclui a violência, maior 

visibilidade do sofrimento mental, etc.) conflitos entre os diversos atores (profissionais, 

gestão, usuários). O somatório desses fatores imprime uma significativa dose de 

sofrimento aos profissionais e aponta para a necessidade de novas práticas, novas 
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tecnologias, novos modos de atuar, tanto no que se refere às tecnologias duras, quanto 

às leve-duras e leves (Rollo, 2007). 

As mudanças normalmente desejadas e impressas nos processos de trabalho 

em saúde qualificam a organização e prestação de serviços, por um lado, mas trazem 

novas exigências para os trabalhadores, “na medida em que abalam as formas 

tradicionais de exercício de funções, papéis, responsabilidades, desempenho, e 

principalmente a forma de interação com seus pares e com os usuários” (Santos-Filho, 

2007a, p. 74). 

Os novos modelos de atenção (atenção básica) e de gestão propõem cada vez 

mais a participação ativa dos atores sociais, mas a dificulta algumas vezes. Percebe-se, 

como aponta Santos-Filho (2007a) pouco conhecimento e pouca governabilidade das 

equipes em relação à definição de metas e indicadores (locais) que norteiam o próprio 

trabalho e esta tanto pode estar relacionada à falta de autonomia para essas definições, 

como à insuficiência dos mecanismos participativos de avaliação, planejamento e 

decisão no âmbito local. A impressão é a de que permanecem os métodos tradicionais 

de planejamento, condução do trabalho e tomadas de decisão, associada, como 

apontariam Merhy e Franco (2003) ao trabalho morto. 

As inúmeras mudanças pelas quais a nossa sociedade tem passado nas últimas 

décadas, conforme toda discussão aqui já exposta acerca do Estado moderno, do 

capitalismo, da globalização, tem gerado ainda um outro efeito que a perda das pessoas 

do saber de si, dos conhecimentos acumulados ao longo de anos e anos de existência. 

Junto com o saber, têm perdido o controle sobre suas próprias condições de vida e a 

capacidade de gerenciar sua própria existência tornando-se totalmente dependentes do 

Estado, das empresas, do saber e dos serviços do experts (Baremblitt, 1992). As pessoas 
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não sabem mais dizer de si e recorrem a especialistas nos diversos âmbitos (educação, 

saúde, religião, etc.). Isso se reflete nas relações de trabalho. 

Rollo (2007) comenta o que parece ser um paradoxo: desde o início dos anos 

1990 o SUS vem sendo implementado e até agora não apareceu de modo efetivo em sua 

agenda o direito dos trabalhadores de saúde a territórios de trabalho saudáveis, nos quais 

se constituam como sujeitos construtores, ativos em todo o processo de produção de 

saúde e, como humanos, têm fragilidades, limites e podem adoecer. 

Para este autor o “esquecimento” e o desprezo dos serviços e dos servidores 

públicos estão relacionados ao Estado mínimo, pelo interesse de privatização agressiva 

de empresas estatais e pela permissão de que a lógica lucrativa do mercado adentre as 

instituições públicas, o que está relacionado, em boa medida, à situação desfavorável 

para a efetivação do sistema de saúde pública no Brasil. 

O Estado mínimo, portanto é competente para garantir e permitir esses 

interesses e se sustenta por um discurso de que o indivíduo, como portador de direitos 

deve ser o foco das ações, ocasionando, por outro lado, o enfraquecimento do coletivo e 

de sua vinculação com o público. Os discursos divulgados pela mídia tendem a 

culpabilizar os profissionais pela ineficácia dos serviços, tornando-os bodes expiatórios 

de um processo bem mais complexo. Portanto, o Estado, na opinião do autor, tem um 

papel relevante no processo de valorização ou desvalorização dos trabalhadores de 

saúde.

Sobre a relação do Estado com a valorização do trabalho em saúde, Rollo 

(2007) acrescenta ainda que o “mercado”, após sentir os efeitos colaterais do Estado 

mínimo e do receituário neoliberal vem defendendo e pondo em prática uma nova 

concepção de Estado: O Estado-empresário. Este apresenta, como algumas de suas 

características:
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Concorrência entre os serviços públicos, ênfase em objetivo e 

resultados processuais maior que em suas finalidades sociais, 

captação de recursos na sociedade, obsessão pela eficiência em 

detrimento da efetividade de suas ações, transformação dos cidadãos 

portadores de direitos em consumidores e descentralização do poder 

segundo a lógica do mercado, além de privatização de funções que 

não são consideradas típicas de Estado (p. 31). 

Esse contexto está associado à precarização do trabalho, às condições de 

emprego, degeneração dos vínculos e dificuldades do âmbito da organização e relações 

sociais de trabalho principalmente em contextos de gestão ainda tradicional e tudo isso 

tem repercussões na qualidade de vida dos trabalhadores e dos usuários. 

Santos-Filho (2007a) comenta que freqüentemente os trabalhadores são 

responsabilizados pela sua não observância de princípios e regras, até mesmo para a sua 

segurança e essas “causas” ou “indisciplinas” costumam ser problematizadas. No caso 

da saúde, elas são chamadas de ‘resistências’, ‘não-adesão aos projetos’, ‘falta ou 

inadequação ao perfil’, ‘absenteísmos’, ‘fugas do trabalho’, etc. Esses mesmo 

trabalhadores têm relatado, com freqüência, a falta de espaço para conversar sobre essas 

questões, discutir situações do cotidiano, dividir dúvidas, inseguranças e medos. Por 

outro lado, também é comum que assumam posturas de ‘queixa’, de ‘pedinte’, de 

‘cobrador’, em relação ao seu ‘chefe’ ou à gestão de um modo geral, depositando neles 

a obrigação de solucionar os problemas de modo unilateral. Essas situações certamente 

poderiam ser mais bem problematizadas nos espaços que forem se abrindo com uma 

perspectiva mais discursiva, de compartilhamento e de co-responsabilização com a 

análise, com as propostas e com a viabilização de recursos e meios para as mudanças. 
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Esse tipo de situação pôde ser percebida, principalmente, em duas unidades: 

Potengi e Bom Pastor. Em Potengi, diante da demanda pela reforma na unidade, já 

relatada, os profissionais assumiam principalmente essa posição de queixa, de petição, 

esperando da gestão algum movimento no sentido de fazer aquilo que entendem como 

sendo a obrigação dela – que de fato o é – mas sem problematizar o lugar político de 

cada um deles. A gestão local (distrito sanitário) parece ter conseguido conduzir um 

movimento interessante nesse sentido, como já relatado. 

Em relação a Bom Pastor, o modo como os profissionais se colocaram, durante 

o referido encontro, foi como que desabafando, ‘despejando’, literalmente, toda a 

angústia, insatisfação e adoecimento por eles vivenciados. Foi mencionado, também, 

um desgaste em relação à gestão, pela fala de uma médica, principalmente, que relatou 

que a relação da gestão para com aquela unidade era de descrédito, como se sempre 

duvidassem de que estão trabalhando e, por isso, cobram bastante deles.  

Este desabafo, com tal intensidade, não era esperado e demandou, talvez, o 

maior “jogo de cintura” de minha parte em relação a todos os encontros, em todas as 

unidades. O que chama a atenção não é tanto a demanda deles, mas a fala da supervisora 

territorial, após o encontro, ao mencionar que aquele tipo de reação era normal e 

freqüente da parte deles, diante de algum representante da gestão, mesmo no nível do 

distrito, como era o seu caso. 

Pensando depois sobre o assunto, chego à conclusão de que normal, não pode 

ser. Esperado até seria, mas deve ser no mínimo cansativo para a equipe dessa unidade, 

repetir a mesma demanda, fazer o mesmo tipo de solicitação, desabafar da mesma forma 

para cada gestor que aparece, esperando que algum possa ouvi-los. 

O evento específico me fez pensar sobre o papel do núcleo que represento (até 

porque fui indagada diretamente a esse respeito), sobre o papel da gestão de um modo 
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geral e sobre o papel do distrito que, na perspectiva da descentralização da gestão em 

saúde no município, deveria estar mais perto daqueles profissionais. A supervisora 

comentou também que recentemente, apenas, o distrito estava se aproximando mais 

dessa e de outras unidades e por isso esse tipo de demanda era muito freqüente. Os 

profissionais ali estão literalmente adoecendo pela falta de respaldo e suporte. 

Sabendo que o Núcleo de Saúde do Trabalhador (mencionado anteriormente) 

estava iniciando, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST4) um trabalho junto às unidades básicas e, estando marcada uma visita dessa 

equipe à unidade de Bom Pastor para algumas semanas após aquele encontro, sugeri 

para a equipe que aguardássemos a visita deles no sentido de ver que tipo de 

contribuições poderiam ser pensadas para aquela realidade específica, por meio de uma 

articulação entre os núcleos também. A situação dessa unidade, especificamente, foi 

repassada para a equipe do NST, mas soubemos, posteriormente que as visitas tinham o 

intuito de divulgar o CEREST para que os profissionais, ao identificarem algum 

adoecimento ou acidente relacionados ao trabalho nos usuários atendidos, pudessem 

encaminhá-los para esse serviço. Por uma série de outras dificuldades do NST e do 

CEREST, mesmo essa proposta não chegou a ser realizada nessa unidade. 

A nova chefe de planejamento do distrito levou para a unidade a discussão 

acerca da continuidade ou não dos encontros do NPVPS, enquanto essa outra ação não 

era realizada, mas a conclusão que chegaram foi de tentar realizar, enquanto distrito 

uma outra discussão com essa unidade acerca de suas demandas, antes de prosseguir 

com qualquer outra proposta de trabalho, tal como a nossa. Até o término da fase de 

campo dessa pesquisa, tal intervenção ainda não havia ocorrido. 

4 O CEREST existe em Natal desde Junho de 2005. É um serviço que visa dar suporte às demandas de 
adoecimentos e acidentes relacionados ao trabalho, em todo o município. É subordinado, 
institucionalmente ao NST e, por sua vez, ao DGSP. Funciona como um anexo ao Centro Clínico José 
Carlos Passos, no bairro da Ribeira, distrito Leste. 
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Alguns aspectos chamam a atenção a respeito dessa experiência específica. Em 

relação ao NST parece que estamos nos deparando com mais uma situação em que as 

políticas e serviços no campo da saúde contemplam a todos, menos aos próprios 

profissionais da saúde, pelo menos no campo das ações executadas. É no mínimo 

contraditório que um serviço que existe para dar suporte aos adoecimentos decorrentes 

do trabalho não possa pensar o adoecimento dos seus próprios servidores.

Algumas iniciativas têm sido tomadas, como o levantamento, em 2007, com a 

junta médica do município, das causas das licenças médicas dos servidores da saúde 

para, junto ao Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde (DGTES) – 

departamento responsável pelos recursos humanos e educação em saúde – pensar 

estratégias de ação diante dessa realidade. Contudo, a exemplo das políticas na área da 

violência, parecem faltar subsídios mais amplos para dar conta dos cuidados e suporte 

ao profissional de saúde – aquele que por excelência é o cuidador dos demais. Há que se 

pensar essa questão nos diversos níveis de gestão. 

Chama atenção também, o lugar do distrito nesse processo. Essa pesquisa não 

deu conta e nem pretendeu aprofundar essas questões, mas fica a dúvida acerca do lugar 

que este tem ocupado junto às unidades, em relação à reforma sanitária de um modo 

geral. O que explica ou justifica o distrito estar “se aproximando agora” de uma 

unidade? Que tipo de resposta esse distrito tem conseguido dar ao “clamor” dessa 

unidade? Essas são perguntas que ficam sem repostas aqui, pelos limites desse trabalho. 

E não se pretende aqui direcioná-las a um ou outro distrito especificamente, mas 

propiciar uma reflexão sobre o modo de funcionamento dessa instância e sua relação 

com a rede como um todo, tendo em vista o que se propunha na Reforma Sanitária. 

Ao lidar com toda essa complexidade das novas configurações do trabalho em 

saúde, os profissionais são expostos a uma série de conflitos decorrentes das relações 
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com os demais atores envolvidos (gestão, profissionais, usuários). A violência se 

configura como um problema quase cotidiano (Deslandes, 2002, Santos-Filho, 2007a, 

Santos-Filho, 2007b Trajano, 2007) e desencadeia uma série de adoecimentos (Barros e 

Barros, 2007). 

A relação dor-desprazer-trabalho pode ser observada nos adoecimentos 

(Barros e Barros, 2007). O prazer aqui não é entendido no seu sentido habitual, como 

referente a um estado de plenitude. O trabalho prazeroso seria aquele “no qual cabe ao 

trabalhador parte importante de sua construção” (p. 66) e o trabalhador em saúde tem se 

distanciado cada vez mais disso, executando tarefas de pouco significado, sem espaço 

criativo. Isso contribui para a desqualificação e desmerecimento de seu trabalho. 

Isso tem relação com a discussão posta anteriormente acerca da perda do saber 

de si e da capacidade de se autogerir (Baremblitt, 1992). O institucionalismo propõe a 

auto-análise e a autogestão como processos complementares. A primeira consiste em 

que “as comunidades possam enunciar, compreender, adquirir ou readquirir um 

pensamento e um vocabulário próprio que lhes permita saber acerca da sua vida” (p. 

17). A autogestão seria o modo como a comunidade se articula, se institucionaliza, se 

organiza para construir dispositivos para produzir ela mesma, ou conseguir os recursos 

que precisa para manutenção de sua vida. A produção de uma saber de si (auto-análise) 

implica na capacidade de gerenciar a si mesmo, tomar decisões, pensar estratégias, ser 

ativo. Essas idéias têm muito sentido quando pensadas em relação aos processos de 

trabalho, conferindo potência aos atores envolvidos. 

 O trabalhador não é uma mera vítima do processo de desqualificação e 

desmerecimento de seu trabalho e este não é de todo desprazeroso ou adoecedor. O 

trabalhador inventa mundos, se inventando. Ele produz a si mesmo e produz relações, 

regimes de produção, de saberes de si, em relação. Existe, portanto, uma potência no 
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trabalho, podendo desempenhar “função importante na luta contra o adoecimento, na 

medida em que, sendo invenção, (re)existe, (re)criando o trabalhador e o próprio 

processo de trabalho” (Barros e Barros, 2007, p. 67). 

Apesar das limitações das políticas específicas da área da violência e de saúde 

do trabalhador em pensar um olhar específico para o profissional de saúde, os 

adoecimentos e violências que o atravessam, alguns autores têm proposto como viável 

para suprir ao menos em parte essa lacuna, uma articulação entre as políticas da área de 

saúde de trabalhador com aquelas propostas na Política Nacional de Humanização – 

PNH (Barros e Barros, 2007, Barros, Mori e Bastos, 2007, Rollo, 2007, Santos-Filho, 

2007a, Santos-Filho e Barros, 2007). 

Segundo Barros, Mori e Bastos (2007) a proposta da PNH se deu em um 

momento em que se indicava mudanças necessárias para que o SUS alcançasse seus 

objetivos. Alguns dos principais problemas a serem resolvidos eram: o quadro de 

desvalorização dos trabalhadores de saúde, a precarização das relações de trabalho, o 

baixo investimento num processo de educação permanente desses trabalhadores e os 

modelos de gestão centralizados e verticais que espoliam o trabalhador de seu próprio 

processo de trabalho. 

A PNH propõe a humanização como uma política transversal em todo o SUS. 

Esta é entendida como: 

Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; fomento da 

autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de 

co-responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; 

estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no 

processo de gestão; identificação das necessidades sociais de saúde; 
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mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho 

tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de 

saúde; compromisso com a ambiência, melhoria das condições de 

trabalho e de atendimento (Brasil, 2004c, p. 13). 

Este entendimento do que vem a ser a humanização traz implicações diretas 

para o trabalhador em saúde, para os processos de trabalho e para sua relação com a 

gestão e com os usuários. O olhar para o trabalhador de saúde está ainda mais explícito 

em outro material institucional da PNH, denominada “trabalho e redes de saúde: 

valorização dos trabalhadores de saúde” (Brasil, 2006d). 

Esta cartilha pretende contribuir na consolidação de alguns dos princípios 

norteadores da política de humanização: construção de autonomia, capacidade de 

realização e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS; 

responsabilidade conjunta desses sujeitos nas práticas de atenção e de gestão.

Para isso propõe algumas diretrizes: a instituição não pode ser apenas o espaço 

de produção de bens e serviços para o usuário, mas deve também ser o espaço de 

valorização do potencial inventivo dos diversos sujeitos (trabalhadores, gestores e 

usuários); o trabalho não é apenas o que está definido de forma prescritiva, mas o que 

de fato é executado concretamente (o que significa a capacidade/necessidade de lidar 

com imprevistos); o trabalho é uma atividade simultânea de diversos atores e diversas 

áreas; no processo de trabalho os trabalhadores usam de si e, portanto, também são 

gestores e produtores de saberes e novidades; o trabalho ocupa um lugar privilegiado na 

vida dos seres humanos e, por isso, deve ser criativo e não mecânico; o trabalho é 

produtor de sentido e também pode ser produtor de sofrimento e desgaste, quando 

burocratizado, fragmentado e centralizado; a gestão coletiva é fundamental para 
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promover saúde e criar espaços de debate onde todos se afirmam na capacidade de 

intervenção e tomada de decisões. 

Santos-Filho (2007a) propõe a criação de arranjos ou eixos de articulação entre 

políticas de saúde do trabalhador e de humanização. O primeiro é a concepção ampliada 

de espaço de trabalho, relacionando os conceitos de ambiência (novo modo de conceber 

os espaços de trabalho como acolhedores – humanização) com o de cargas de trabalho e 

mapeamento de risco (estratégia/ferramenta para levantar os riscos no ambiente e 

trabalho, pensando a prevenção e a proteção, com a participação dos trabalhadores – 

saúde do trabalhador). Ou seja, ele propõe que o conceito de ambiência seja efetivado 

nos serviços de saúde, utilizando-se, como um das estratégias, o mapeamento de risco. 

Outro eixo é a ampliação da participação e co-responsabilização dos 

trabalhadores com enfoque na co-gestão (mecanismos para promover a gestão 

participativa, a democratização das decisões, o estímulo à capacidade de análise do 

trabalhador – humanização) para as instâncias/comissões que lidam com saúde e 

segurança no trabalho (instâncias de encaminhamento e negociações coletivas – saúde 

do trabalhador). Em outras palavras ele propõe que os princípios da co-gestão possam 

potencializar os espaços coletivos previstos na área de saúde do trabalhador, para que 

não sejam apenas espaços burocráticos administrativos. 

Como último eixo propõe a ampliação da concepção e dos objetos das equipes 

de saúde, de modo que, dentro do modelo de gestão e atuação, que privilegia a 

organização dos serviços em torno das equipes multiprofissionais, estas sejam espaços 

colegiados de planejamento e tomadas de decisão, fortalecendo os vínculos entre si, ao 

mesmo tempo em que sejam referências para os usuários, fortalecendo os vínculos com 

eles. Essa seria uma estratégia de resistência ao risco da disciplinarização ao qual os 



135

trabalhadores estão expostos, podendo resultar em maior ou menor alienação e 

autonomia. 

Percebe-se que a articulação entre a PNH e a saúde do trabalhador é uma via 

possível para ampliar a discussão e as ações em relação aos PTS, aos serviços, aos 

trabalhadores de saúde. Seria um objeto interessante para aprofundamento dessa questão 

específica, que não compreende um dos objetivos desse estudo, mas que apareceu como 

um analisador importante. Indica ainda, no âmbito da gestão local, a necessidade de 

uma articulação mais efetiva entre o NPVPS e o NST, de modo a pensar essas questões. 

Em relação a tudo o que foi exposto, uma pergunta específica foi feita por 

vários profissionais e esta se refere ao papel do profissional, da atenção básica, 

especificamente, diante da violência. Em Potengi, por exemplo, houve muitos 

questionamentos e colocações acerca do limite deles para intervir diante dessas 

situações, até mesmo para fazer uma escuta diferenciada, razão pela qual nesta unidade, 

mais do que em qualquer outra, a falta de um psicólogo foi tomada como um grande 

entrave à atuação. A impressão que ficou, dessa situação específica, é que um psicólogo 

naquele contexto iria muito mais concentrar essa demanda para si, do que ajudar os 

demais a lidar com ela, o que cairia no mesmo questionamento em relação à situação do 

serviço social em Cidade Satélite. 

Já em José Sarney, alguns profissionais achavam que era pouco ouvir, mas 

consideravam arriscada qualquer outra alternativa de intervenção. Uma situação 

interessante aconteceu nessa unidade em relação a uma dentista. Durante o primeiro 

encontro, em dado momento, ela ficou visivelmente distante, pensativa. Várias 

hipóteses passaram pela minha cabeça, inclusive acerca da possibilidade de toda aquela 

discussão pudesse ter tocado ela de uma forma mais pessoal, ou que ela estivesse 
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incomodada com tudo aquilo, divagando sobre algo totalmente diverso ao assunto em 

pauta.

No fim da reunião ela pareceu ‘retornar’ e disse que aquele encontro a havia 

feito pensar bastante sobre o seu papel enquanto profissional, pois, até então, não 

julgava que houvesse algum; julgava que sempre que chegava a intervir de alguma 

forma, era como pessoa, como cidadã, mas sequer cogitara que, como profissional, 

pudesse ter algum papel e, naquele momento, estava disposta a pensar mais sobre 

aquilo. Outro motivo para ter ficado pensativa foi porque, segundo relatou, se deu conta, 

durante a conversa, de algumas situações com as quais já havia se deparado em seu 

cotidiano, mas que não tinha feito qualquer leitura a respeito da violência e que, naquele 

momento, estava se pensando que provavelmente algumas haviam passado 

despercebidas para ela. 

Rollo (2007) afirma que “somos menos cidadãos nos locais de trabalho do que 

na sociedade”. Os profissionais de saúde, de um modo geral, parecem não ser formados 

para se perceberem como cidadãos em seu próprio fazer profissional, razão pela qual 

dicotomias como essa devem se revelar na prática de muitos outros profissionais. A 

despeito disso, a discussão em questão parece ter gerado algum tipo de movimento 

subjetivo para essa profissional, a ponto de fazê-la repensar seu lugar, sua prática, 

repensar algumas situações com as quais já havia se deparado e talvez outras coisas que 

não tenha expressado.

Apesar de disposta a pensar o seu lugar perante a violência, enquanto 

profissional (e é importante que isso esteja articulado ao papel de cidadã, também) ela 

continua se perguntando: mas o que é o papel do profissional? Assim como os 

profissionais de Potengi continuam perguntando: qual é o nosso limite de atuação? 

Alguns autores se propõem a definir o papel do setor – não especificamente do 
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profissional, mas fica implícito que se refere a ele – e enumeram, principalmente, a 

prevenção, a promoção e a notificação (Minayo, 1999, Brasil, 2002, Gonçalves e 

Ferreira, 2002). 

Qualquer atuação por parte de um profissional de saúde parece estar 

relacionada à concepção que ele tem de violência e, mais ainda, ao entendimento ou 

‘aceitação’ de que esta se constitua como um problema de saúde pública. Partindo dessa 

idéia, é possível pensar o papel do profissional de saúde, ou seja, propor um modelo de 

atuação, estratégias e ferramentas, para todas as unidades da rede básica? Não seria 

melhor pensar nos diversos papéis possíveis nos diversos contextos? 

A idéia de prevenção, por exemplo, é complexa e precisa ser melhor 

problematizada, como foi colocado no início desse tópico. Se for possível levar em 

conta formas diferentes de visualizá-la e efetuá-la nos diversos contextos, talvez seja 

uma possibilidade, associada à promoção da saúde, que é um dos papéis fundamentais 

da rede básica. E o que dizer da denúncia e da notificação? Todo profissional pode 

notificar? Todo serviço pode notificar? 

A elaboração de um instrumento de intervenção é feita em cima de uma 

concepção específica de saúde, daquele problema que se quer enfrentar com tal 

instrumento e do papel do profissional diante dele. Com a notificação da violência se dá 

a mesma coisa. Convêm, portanto discutir esse instrumento, entendendo que ele, entre 

outras coisas, pode nos ajudar a pensar questões mais amplas sobre o setor saúde, acerca 

da violência e do papel do profissional. 

Em relação à violência vivenciada como demanda pelos profissionais nos 

serviços (ou seja, aquela que é vivenciada pelos usuários), a PNH propõe “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 
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da recepção e dos encaminhamentos” (Brasil, 2004d, p. 13). Apesar de pensar que a 

sensibilização perante as situações de violência observadas é parte da humanização, esta 

não parece estar claramente associada, nesta política, com a discussão anterior acerca 

das condições de trabalho e PT. Além disso, a violência intrafamiliar apontada está 

reduzida a grupos específicos, deixando de fora tantos outros. 

Ainda assim, pensar a humanização como uma oposição à violência faz 

sentido e, talvez, uma leitura mais aprofundada, articulando as diversas políticas aqui 

apresentadas (da área da violência, de saúde do trabalhador, de humanização, de 

promoção da saúde, etc.) possa permitir a construção de outras ferramentas de 

intervenção e enfrentamento da violência de forma mais ampliada. O que se percebe, 

em outras palavras, é que cada uma dessas políticas e propostas institucionais, 

isoladamente, não dá conta da amplitude do fenômeno. Articulá-las de forma dinâmica, 

o que não significa fazer uma mera justaposição, pode ser uma alternativa para conferir 

potência a todas elas e, mais ainda, para potencializar as intervenções e atuações 

cotidianas. E, ainda assim, pela complexidade do fenômeno da violência e do contexto 

específico da saúde pública, essa discussão não poderá ser esgotada, cabendo sempre 

novas formulações, novas problematizações, novas políticas, etc. 

Parafraseando Santos-Filho (2007a) – que no caso estava pensando a questão 

da saúde e segurança – a falta de tradição ou incipiência dos movimentos e instrumentos 

(inclusive legais) para pensar a violência no campo da saúde, de forma ampliada como 

propõe esse estudo e até mesmo o superando, não significa que não se possam buscar 

possíveis frentes, ‘brechas’ para, independente da legislação, se avançar em novas 

proposições e potencializar os dispositivos já existentes. Entre estes, este estudo visa 

destacar um deles: o protocolo de notificação da violência, pensando suas capturas e 

riscos, mas também buscando suas brechas e potências. 
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Diante de tudo o que foi exposto nesse capítulo, percebe-se que a violência, 

em toda a sua complexidade, convoca a rede básica a repensar seus modos de produção 

de saúde e apresenta diversos atravessamentos nos PTS. Desse modo acaba por se 

constituir como um analisador mais amplo dos modos de gestão e atenção praticados 

nesse nível de atuação. Propor um instrumento específico para o enfrentamento dessa 

demanda – como é o caso da notificação – constitui-se, portanto, em um desafio 

complexo, uma vez que também atravessa os processos de trabalho, instaura práticas e 

saberes e se configura como uma tecnologia, que pode ser operada de formas distintas: 

instituindo o novo ou institucionalizando-se meramente. Faz-se necessário pensar essas 

questões.
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CAPÍTULO 4 – “Notificar a violência não é o mesmo que notificar a dengue” – 

Pensando o protocolo de notificação da violência 

Diante de tudo o que já foi exposto, convém problematizar especificamente o 

protocolo de notificação da violência, denominado “Ficha de Notificação/ Investigação 

Individual – Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências Interpessoais” (em 

anexo 1). No contato com as unidades uma coisa que ficou clara foi que o ato de 

notificar a violência envolve uma série de fatores, de ordem objetiva e subjetiva, de 

modo que não pode ser equiparado às outras notificações já tradicionais no campo da 

saúde pública, como foi exposto na frase acima, por uma assistente social de Cidade 

Satélite.

As dificuldades em manejar esse instrumento envolvem desde aspectos 

relativos a sua própria definição, concepção e objetivos (com tudo o que ele inclui e 

exclui) até alguns dos paradigmas sob o qual ele se sustenta. Este capítulo pretende dar 

conta dessa discussão. 

4.1 – O protocolo de notificação – campos e conceitos que o atravessam 

O município de Natal, no Plano Municipal de Saúde – 2006 a 2009 (Natal, 

2006), em consonância com as diretrizes nacionais para o enfrentamento da violência, 

definiu como estratégia específica de ação, a implantação do protocolo de notificação 

em 100% das unidades da rede básica. Alguns municípios e estados já vinham 

empreendendo ações no sentido de criar seus próprios protocolos, dos quais podemos 
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destacar o estado do Rio de Janeiro que, em 1999, tornou compulsória a notificação de 

maus-tratos contra crianças e adolescentes nos serviços de saúde a partir de um 

protocolo próprio (Gonçalves e Ferreira, 2002). Apesar de só agora estar sendo 

formalizado um instrumento em nível nacional, alguns marcos legais referentes à 

questão da notificação, anteriores a tudo isso, podem ser destacados. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Brasil, 1990) prevê, no artigo 

13 que: 

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças 

ou adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 

Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 

legais.

Prevê, ainda, no artigo 245, como infração administrativa: 

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 

comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente. Pena – multa de três a vinte salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

No âmbito da saúde, podemos citar algumas portarias. Primeiramente, a 

Portaria 1.968/ GM de 25 de outubro de 2001: 

Dispõe sobre a notificação, às autoridades competentes, de casos de 

suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra crianças e 
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adolescentes atendidos nas entidades do Sistema Único de Saúde 

(Brasil, 2001c).

A Portaria 936/ GM de 19 de maio de 2004: 

Dispõe 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 (Brasil, 

2004e).

A Portaria 2.406/ GM/ MS, de 05 de novembro de 2004: 

Institui serviço de notificação compulsória de violência contra a 

mulher e aprova instrumento de fluxo para notificação (Brasil, 

2004f).

No âmbito municipal, existe ainda outro documento, a Lei Ordinária 05386/02 

de 18 de outubro de 2002: 

Dispõe sobre o Procedimento de Notificação Compulsória de 

Violência Contra a Mulher atendida em serviços de urgência e 

emergência públicos e privados, bem como na rede básica de 

atendimento, no Município de Natal, e dá outras providências (grifo 

original).

Apesar de já haver marcos legais acerca da obrigatoriedade da notificação no 

Brasil, a subnotificação da violência ainda é uma realidade no país, isso quando chega a 

existir qualquer forma de registro. Os registros formais existentes, no âmbito da saúde, 
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nos estados e municípios brasileiros, que contemplem a questão da violência são 

basicamente dois: o SIM (Sistema de Informação em Mortalidade) e o SIH-SUS 

(Sistema de Informações Hospitalares) (Njaine e Reis, 2005). 

O SIM lida com os dados de óbitos e registra suas causas. Contudo, as autoras 

relatam que, em suas pesquisas, constataram que os dados do SIM chegam, na melhor 

das hipóteses, a uma cobertura de 80% dos casos, havendo, portanto, a necessidade de 

ampliação da cobertura do sistema, da otimização da informação no âmbito local e de 

capacitação dos profissionais que lidam com os registros.  

Já o SIH-SUS lida com as informações das internações, onde os dados são 

registrados no formulário de Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Apesar de os 

dados do SIH-SUS estarem sendo cada vez mais utilizados e valorizados para avaliação 

dos hospitais e estudos epidemiológicos, ele também apresenta suas limitações. Só para 

citar uma delas, existe uma grande imprecisão nos registros e isso é particularmente 

presente nos casos de violência. Contudo, como avanço, existe a obrigatoriedade, desde 

1997, da determinação de que as causas externas – das quais se inclui a violência – 

sejam registradas como diagnóstico secundário no caso de uma internação por lesões, 

envenenamentos e outras conseqüências das causas externas, quando a estas 

relacionadas.

A maior limitação ao se trabalhar com esses dois sistemas, na verdade, é o fato 

de que eles não contemplam os casos que demandam atendimentos apenas nas 

emergências, nos pronto-socorros ou nos ambulatórios da rede básica. 

Foi por essa razão, principalmente, que o Ministério da Saúde criou, em 

conjunto com as coordenações estaduais e municipais, em 2006, dois instrumentos que 

pretendem ser oficiais. Um deles é a Ficha de Notificação em Acidentes e Violências 

em Unidades de Urgência e Emergência (anexo 2), cujo preenchimento deve ser 
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realizado, anualmente, de forma amostral, durante um mês no ano, em um serviço de 

urgência e emergência. No ano de 2006, Natal foi um dos municípios-piloto dessa 

experiência, realizando a notificação durante o mês de setembro no Hospital Walfredo 

Gurgel.

O outro instrumento é a Ficha de Notificação/ Investigação Individual – 

Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências Interpessoais (anexo 1), já 

mencionada, que deve ser implementada nos serviços de saúde da rede básica, de forma 

contínua, passando a fazer parte de sua rotina (ao longo deste trabalho, sempre que se 

falou em notificação foi em referência a este segundo instrumento, que é o que vem 

sendo implantado). 

A partir de então algumas experiências começaram a ser empreendidas em 

alguns municípios no que tange ao uso da ficha para posteriores discussões, tendo em 

vista a definição de um formato final, após as experiências. O instrumento já passou por 

algumas alterações e isso ainda pode vir a acontecer, até que se chegue ao formato 

esperado. Natal está fazendo parte do processo de implantação desse instrumento, por 

meio de todo o percurso aqui relatado. 

A ficha de notificação será posteriormente incorporada ao Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), tendo sido elaborada em um formato 

bastante semelhante ao de outras fichas incluídas nesse mesmo sistema (cólera, dengue, 

hanseníase, febre amarela, entre outras). Apesar de não ter uma data confirmada para 

isso, a perspectiva é a de que seja ainda em 2008. 

O instrumento é composto por uma folha, frente e verso e suas questões estão 

subdivididas em campos, que englobam desde dados gerais (data da notificação, data e 

hora da ocorrência, município e unidade de notificação), dados da pessoa atendida 

(nome, idade, sexo, cor, escolaridade, ocupação, etc.), dados de residência (logradouro, 
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número, telefone, bairro, município, etc.), dados da ocorrência (local da ocorrência, 

incluindo o endereço e ponto de referência, se ocorreu outras vezes, se a lesão foi auto-

provocada, tipo de violência, meio de agressão, etc), se houve lesão (natureza da lesão, 

parte do corpo atingida), violência sexual (se ocorreu, qual o tipo, se ocorreu 

penetração, as conseqüências detectadas no momento da notificação – aborto, gravidez, 

DST, tentativa de suicídio – e o procedimento indicado), dados do provável autor da 

agressão (número de envolvidos, relação com a pessoa atendida, sexo, suspeita de uso 

de álcool) até os dados sobre evolução e encaminhamento, no setor Saúde e fora dele, 

além da circunstância da lesão definida pelo CID 10 (Código Internacional de Doenças). 

Apesar de todo o questionamento acerca do termo causas externas, conforme 

proposto no CID 10 e já apresentado no segundo capítulo, ela deve ser usada nesse 

instrumento. As organizações nacionais e internacionais têm avançado na compreensão 

acerca das especificidades das diferentes categorias incluídas em um mesmo rótulo 

(causas externas) passando a designar claramente o termo violência, quando se referindo 

a esta especificamente, contudo continua a se utilizar, nesse instrumento específico, tal 

nomenclatura, solicitando que seja discriminado o código da CID 10 correspondente à 

circunstância da lesão. O instrumento parece continuar funcionando, pelo menos nesse 

caso, dentro de uma lógica classificatória que já vem sendo questionada especialmente 

por sua amplitude conceitual (Minayo, 1994, Deslandes, 2002, Gomes et al, 2002). 

Algumas considerações precisam ser feitas acerca do ato de notificar. 

Primeiramente, não é preciso que o profissional tenha a confirmação ou a certeza a 

respeito da situação de violência. Casos suspeitos ou confirmados podem ser 

notificados.

Em segundo lugar, faz-se necessário diferenciar a notificação da denúncia. A 

notificação é uma comunicação formal e institucional acerca de alguma situação 
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específica. Ela, em si, não instaura uma denúncia, contudo nada impede que, 

paralelamente à notificação, esta seja efetuada. Já denúncia, é o nome técnico dado à 

peça processual que dá início à ação penal promovida pelo Ministério Público. No 

sentido mais rigoroso do termo, o que cabe ao setor saúde, portanto, é a comunicação 

formal, a notificação, cabendo a outras instâncias a instauração ou não da denúncia 

(Brasil, 2002, Brasil, 2005a). 

Contudo, num sentido mais informal, a notificação tem sido usada tanto para 

se referir ao uso específico desse instrumento que está sendo discutido quanto de 

qualquer outro que tenha um caráter institucional, enquanto que a denúncia é referida 

como aquela iniciativa mais pontual, normalmente individual e não institucional, de 

buscar algum serviço, comunicar o fato, muitas vezes de forma anônima, por telefone. 

Esse tipo de denúncia – que não se refere à peça processual da ação penal – pode ser 

realizada também por um profissional de saúde. 

A notificação da violência, inicialmente, segue os mesmos princípios de 

qualquer notificação compulsória de agravos já tradicionais na saúde pública (como 

tuberculose, sarampo, dengue, etc.): deve ser, antes de qualquer outra coisa, um 

instrumento de vigilância epidemiológica, ou seja, deve permitir o traçado 

epidemiológico de uma determinada situação, em um determinado lugar, tendo em vista 

o estabelecimento de políticas públicas pautadas na realidade local. 

O seu fluxo, portanto, deverá ser da unidade de saúde notificadora para o 

respectivo distrito sanitário e deste para o nível central. Quando se tratar de casos de 

violência contra crianças e adolescentes, conforme exposto no ECA, uma cópia deverá 

ser encaminhada para o Conselho Tutelar da respectiva localidade. No caso da violência 

contra o idoso, uma cópia deverá ser encaminhada para o Conselho Municipal de 
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Direitos da Pessoa Idosa e/ou à respectiva promotoria. Cabe a estas instituições 

procederem às providências legais cabíveis. 

Diante da necessidade de implantação das políticas públicas na área da 

violência, alguns municípios do país, como Manaus, optaram por estruturar serviços de 

referência nos quais tais políticas se efetivariam e para os quais os demais serviços 

encaminhariam as vítimas (Neves, Ramirez e Brum, 2004). Outros como Curitiba 

(Oliveira, Pfeiffer, Ribeiro, Gonçalves e Ruy, 2004) e Goiânia (Oliveira, 2004) tentaram 

traçar estratégias para firmar redes de atuação articuladas com outros atores e 

instituições. Apesar de não detalharem a questão da notificação, parecem trabalhar na 

perspectiva de que qualquer unidade de saúde da rede possa realizá-la. Não fica claro, 

porém, quais foram as estratégias utilizadas especificamente para implantação deste 

instrumento. 

A proposta que vem sendo pensada e realizada em Natal aproxima-se mais 

destas duas últimas cidades, no sentido em que não pretende criar serviços 

especializados e pretende, por outro lado, fazer parte de uma rede mais ampla que não 

se esgota na saúde. Não criar um serviço de referência, no entanto, significa, 

necessariamente, traçar estratégias concretas de fortalecimento das unidades que 

compõem a rede básica de saúde como um todo, conforme exposto anteriormente como 

uma das prioridades da atual gestão municipal. 

Implica, também, na necessidade de pensar estratégias de implantação da 

notificação nas unidades da rede que levem em conta todas as complexidades 

mencionadas, que foi o que se tentou realizar, na medida do possível, nesse estudo. 

Mais do que isso, convém pensar estratégias em que a notificação não venha a ser um 

fim em si mesma, não venha a ser o objetivo final de atuação dos profissionais, mas que 

seja um meio ou um instrumento, entre outros possíveis, que favoreça outras ações e 
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intervenções, que possibilite um diálogo e um olhar diferenciado por parte dos 

profissionais e a elaboração de estratégias e políticas específicas. Em outras palavras, 

convém problematizá-la, pensar seus limites e potências e o que é possível fazer com 

tudo isso. 

O modo como este instrumento foi apresentado às unidades já foi descrito ao 

longo desse trabalho, mas será melhor detalhado aqui. Foi discutida a ficha, campo por 

campo e foi proposta a realização de estudos de caso5. Em Soledade I os profissionais 

combinaram fazê-lo após o nosso último encontro e entrar em contato com o núcleo ou 

distrito caso tivessem dúvidas. Em Potengi foi realizado um encontro especificamente 

para discussão da ficha e preenchimento dos estudos de caso. Em Cidade Satélite, a 

equipe da unidade se reuniu entre um encontro e outro para realizá-los e marcamos um 

terceiro momento para tirar dúvidas. Vale salientar que em José Sarney e em Bom 

Pastor o instrumento não chegou a ser discutido, de modo que as considerações de todo 

esse capítulo farão referência, pelo menos de modo mais direto, àquelas três unidades. 

Em Soledade I houve concordância por parte dos profissionais em passar a 

notificar e não foi posta qualquer questão em relação a isso. Em Potengi houve também 

a concordância de que qualquer profissional poderia notificar, mas estabeleceram que 

apenas a diretora assinaria todas as fichas, como forma de resguardá-los. Como está 

proposto que a notificação seja uma ação da unidade e não de profissionais isolados, 

não há impedimentos quanto a isso, desde que de fato venha a funcionar. A diretora, por 

sua vez, não apresentou qualquer objeção a isso, inclusive foi uma das que advogou a 

favor desse esquema de funcionamento. Já em Cidade Satélite, chegaram à conclusão de 

que notificação não poderia ser feita em qualquer lugar ou por qualquer profissional, 

como será retomado adiante. Uma das enfermeiras sugeriu que elegessem três 

5 Os estudos de caso utilizados nas unidades formam os mesmos apresentados pelo Ministério da Saúde, 
em Brasília, no ano de 2006, por ocasião de um dos treinamentos para o uso do protocolo. 



149

categorias profissionais que de fato realizariam a notificação, que isso fosse de 

conhecimento dos demais, para que houvesse uma articulação entre todos os 

profissionais no momento em que se deparassem com tais situações. Como havia, nesse 

momento, representantes da nutrição, da enfermagem e do serviço social, esses três 

foram apontados e concordaram. 

Gonçalves e Ferreira (2002) traçam algumas considerações acerca da 

notificação e de algumas dificuldades que podem ser enfrentadas pelos profissionais. 

Segundo as autoras, a legislação sobre maus-tratos nos Brasil tem adotado como 

parâmetro o modelo americano no que diz respeito à obrigatoriedade de notificação por 

parte dos profissionais, à necessidade de encaminhamento da mesma a um organismo 

designado por lei e à punição para o profissional que não notifica. Contudo, contamos 

com uma rede de serviços aquém do necessário, com a escassez de regulamentos que 

firmem procedimentos técnicos e com a ausência de mecanismos legais de proteção aos 

profissionais.

Algumas dificuldades são apontadas pela literatura (Ferreira, Gonçalves, 

Marques e Moraes, 1999, Gomes et al, 2002, Gonçalves e Ferreira, 2002). A primeira 

delas é a quantidade de incertezas envolvidas na identificação da violência, até mesmo 

pelo fato de que a questão não é abordada nos currículos de graduação e os profissionais 

e serviços não dispõem de informações básicas sobre o tema que lhes confiram um 

mínimo de segurança. Essa incerteza, insegurança e desconhecimento em relação ao 

fenômeno foi abordada nesse estudo, no capítulo 3 e se estende ao uso da notificação. 

Ultrapassada esta dificuldade, outra que se coloca é em relação à dúvida 

quanto à quebra do sigilo profissional. Contudo, os autores apontam que os códigos de 

ética profissional permitem a quebra do sigilo quando se tratar de situações que 

impliquem conseqüências graves para o próprio atendido ou para terceiros. 
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Outra questão é o temor por parte dos profissionais quanto aos transtornos 

legais que podem advir da notificação. A falta de serviços ou desconhecimento dos que 

existem no município foi apontada pelas unidades como uma dificuldade para o 

enfrentamento da violência em nível local, não apenas no que se refere à notificação. 

Muitas das dificuldades apontadas pelos profissionais desse estudo, no que se refere ao 

uso da notificação, são as mesmas que se colocam no enfrentamento da violência de um 

modo geral, como a falta de respaldos legais claros, aliada ao medo das represálias e de 

possíveis transtornos legais advindos desse ato, que foram mencionadas pelos 

profissionais desse estudo. 

Em relação à falta de respaldos legais ou de esclarecimentos nesse sentido, o 

Ministério da Saúde (Brasil, 2005a) publicou uma cartilha sobre os aspectos jurídicos 

envolvidos no atendimento a vítimas de violência sexual, por meio de perguntas e 

resposta, como sobre o que a legislação diz acerca do aborto pós-estupro, sobre quando 

se pode realizá-lo, a exigência ou não de um boletim de ocorrência, o que vem a ser 

violência presumida, dentre outras coisas. 

Certamente esse material nasce de uma necessidade concreta por parte dos 

profissionais como apontado por esses autores e nesse estudo. Mas trata-se de uma 

material pouco divulgado, o qual o NPVPS só dispõe de um exemplar. Além disso, 

aborda as questões específicas acerca da violência sexual, não englobando outros tipos 

de violência. No entanto, tem como mérito o fato de dar conta de algumas questões bem 

complexas, já que a questão da violência sexual normalmente envolve mais impasses 

quanto ao seu enfrentamento e ainda envolve duas questões acerca da notificação, que 

podem se estender a qualquer tipo. 

A primeira diz respeito a o que fazer quando os responsáveis recusam-se a 

notificar ao Conselho Tutelar a ocorrência da violência. Neste caso cabe ao serviço ou 
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profissional notificar, independente da vontade dos pais ou representantes legais, 

levando-se em conta o princípio da proteção aos direitos da criança e do adolescente 

(sobre os quais discorre em outras questões). A outra questão é a respeito da diferença 

entre notificação e denúncia e sobre quem é responsável por essas providências. A 

resposta está colocada da mesma forma como está posta neste trabalho, alguns 

parágrafos acima, neste mesmo tópico. 

Com relação à responsabilidade pela comunicação, há um aspecto 

problemático que não é discutido nesse material. O ECA atribui essa responsabilidade 

ao médico ou responsável pelo estabelecimento de saúde e o Código Penal apenas ao 

médico. Apenas a Lei das Contravenções Penais afirma que cabe ao médico ou a 

qualquer pessoa que exerça a profissão sanitária fazer tal ação. Além de não haver um 

consenso entre estes dispositivos legais está claramente posta uma supremacia do saber 

e fazer médico sobre os demais profissionais, o que vai de encontro à perspectiva e 

proposta do Ministério da Saúde acerca da notificação. O setor saúde tem a sua parcela 

de responsabilidade por esse tipo de concepção por ter, historicamente, privilegiado esta 

categoria profissional. Cabe, portanto, primeiramente rever isso no âmbito das práticas e 

modelos de atenção em saúde que, como vimos, ainda estão atravessados por essa 

hegemonia. A conseqüência disso será a expansão dessa concepção para outros setores e 

instituições que atravessam a saúde, como é o caso da justiça. 

Ainda sobre as dificuldades, a relação com alguns serviços, particularmente os 

Conselhos Tutelares, tem se mostrado uma dificuldade para efetivação do processo, 

segundo os autores mencionados. Alguns municípios não têm esse serviço ainda e onde 

eles existem muitas vezes funcionam em condições adversas (falta de infra-estrutura, 

precariedade dos serviços de retaguarda, formação heterogênea dos conselheiros e a 

grande demanda de serviços que enfrentam). Podem acontecer também divergências na 
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conduta entre as unidades de saúde e os Conselhos, de modo que isso também pode 

comprometer ações futuras (Ferreira et al, 1999, Gomes et al, 2002, Gonçalves e 

Ferreira, 2002). 

Existem dúvidas quanto ao melhor momento de realizar a notificação quando 

se trata de uma situação considerada como leve ou quando há incertezas. Há algumas 

dúvidas também acerca de como proceder em relação à família, particularmente quando, 

apesar dos indícios, esta não se considera violenta e se recusa a receber qualquer ajuda. 

Outro fator, ligado a este último, é a cultura familiar brasileira que tende a valorizar sua 

privacidade e considerar qualquer intervenção que venha a confrontá-la como intrusiva 

e ofensiva. É preciso frisar, no entanto, que não se trata apenas da família brasileira, ou 

de qualquer outra família, mas sim de todo uma construção do Estado Moderno em 

torno das noções de público privado, que vem a reforçar esse tipo de lógica (Pinto, 

1999).

Em relação ao instrumento em si, cabe fazer alguns comentários, que 

permitam problematizar, dentre outras coisas, algumas concepções que ele deixa 

transparecer e algumas outras que ficam invisíveis, ou menos claras. Além disso, 

convém comentar alguns campos que se mostram problemáticos, em alguma medida. 

Não houve questionamentos a respeito da maior parte das questões, senão mais 

no sentido de tirar dúvidas mesmo, acerca de termos específicos e situações específicas. 

Duas questões em si levantaram algum questionamento que foram para além das 

dúvidas quanto a termos ou conceitos: uma em Potengi, acerca da raça/cor e outra em 

Cidade Satélite, acerca da opção sexual. 

O campo referente à cor foi questionado não seu sentido de estar ali, mas pelo 

modo como está proposto no instrutivo do Ministério da Saúde. Propõe-se que seja 

perguntado à pessoa atendida qual é a sua cor/raça. Os profissionais alegaram que, além 
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de constrangedor, poderia abrir margem para preconceitos ou gerar dados não 

fidedignos, uma vez que uma pessoa não responda a cor “verdadeira” dela. 

Questionaram o possível contraste ente o “visível” (da parte deles, obviamente) e o 

declarado. É notório que esse tipo de declaração já carrega alguns preconceitos. 

Explicamos que a instrução do Ministério vai justamente no sentido de evitar 

julgamentos por parte dos profissionais, acerca do que se acha ou não que venha a ser a 

cor daquela pessoa, deixando que ela fale por si. 

Pareceu fazer sentido, no entanto, que, no Brasil, onde a valorização ou 

“aceitação” de algumas raças ainda é entre aspas, mesmo, apesar de tantos discursos 

triunfalistas acerca de nossa miscigenação, muitas pessoas ainda tenham “dificuldades” 

em se posicionar acerca dessa questão. Mais do que isso, a mistura de raças encontrada 

torna difícil, em muito momentos, trabalhar com categorias como as desse instrumento 

(branca, preta, amarela, parda, indígena e ignorado). A despeito de tudo isso, a 

importância de tal questão é permitir um recorte acerca da violência por motivações 

raciais, o que é extremamente legítimo. Fica apenas a questão acerca da efetividade de 

pensar esse recorte a partir de uma única questão, formulada como está, levando-se em 

conta ainda todos esses vieses. 

O questionamento feito pelos profissionais de Cidade Satélite foi em relação à 

dificuldade em abordar a questão da opção sexual, pelo modo como a questão está 

formulada. Na verdade, a questão sequer está colocada em relação à opção sexual 

propriamente. O item está assim descrito: Relações sexuais: só com homens, só com 

mulheres, com homens e com mulheres, não se aplica, ignorado. O item não se aplica, 

nesse caso, referia-se a pessoas que não iniciaram a vida sexual (crianças) ou 

celibatários. 
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O objetivo da questão é permitir um recorte acerca das violências que possam 

ser motivadas ou estarem relacionadas à orientação sexual da vítima. Mais uma vez, 

assim como no item a respeito da raça/cor, o recorte acerca da opção ou orientação 

sexual é extremamente relevante, pois existem estudos que vêm apontando a magnitude 

desse tipo de violência, bem como a dificuldade de visualização da mesma, inclusive 

nos serviços de saúde, como será discutido adiante (Mott, 2000, Carrara e Vianna, 2006, 

Ramos e Carrara, 2006). 

Pelo modo como está construída a questão, porém, não apenas parece ser 

difícil abordá-la, como foi colocado pelos profissionais, como também ela não parece 

perguntar o que realmente interessa. Não interessa saber com quem a pessoa mantém 

relações sexuais, o que ela faz ou deixa de fazer da sua sexualidade. Interessa saber se 

aquela violência específica foi motivada por alguma questão a isso relacionada. Parece-

me que seria muito mais simples perguntar dessa forma (se houve alguma correlação 

com a orientação sexual na violência em questão) e, ao longo do próprio relato, em 

alguns, casos, essa correlação já poderia ser descartada, em outros seria conveniente 

perguntar quando houvesse algum indício dessa possibilidade. 

De fato, como apontado pelos profissionais, pareceu constrangedor e invasivo 

fazer a pergunta daquela maneira. O que pude discutir com eles a esse respeito foi 

acerca da relevância daquela discussão, daquele recorte, para que não perdessem aquilo 

de vista. Mas, em muitos casos, não seria necessário ou relevante fazer aquela pergunta, 

desde que, havendo um entendimento de como se processou o evento violento em 

questão, essa hipótese fosse claramente descartada. 

É possível que o modo como a questão tenha sido conduzida com eles gere 

outros riscos, outras perdas. Talvez eles não dêem a devida importância àquele tópico. 

A temática é muito mais complexa do que parece, não deve ser desconsiderada, mas é 
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ilusório achar que uma questão, especialmente do modo como está posta, dê conta de 

problematizá-la ou de revelar um perfil da realidade. Esse é um ponto que caberia ser 

repensado no instrumento. 

Outro item não foi problematizado nas unidades, mas merece ser comentado. 

Uma das questões está assim colocada: suspeita de uso de álcool/drogas (sim, não, 

ignorado). Essa questão tenta fazer uma correlação entre esse fator e a violência. 

Contudo esse item merece uma problematização maior, visto que é complicado 

estabelecer parâmetros de causa e efeito dessa maneira, ainda mais quando se envolvem 

questões que atravessam o nível da moral e dos costumes. Esse item pode gerar um viés 

que não é bem o que se pretende investigar. O que está em questão é se o uso de álcool 

e drogas pode funcionar como um elemento provocador ou acirrador da violência. O 

fato de ter feito uso dele no momento da agressão não comprova isso. A violência pode 

ter sido desencadeada por uma série de outros fatores e o álcool ou as drogas podem ter 

apenas entrado como coadjuvantes ou nem mesmo isso. 

Talvez fosse o caso de perguntar se houve alguma correlação perceptível entre 

o fato de a pessoa usar aquela substância e o ato violento exercido. Mas ainda assim, 

incorreria em alguns riscos, pois seria a percepção da vítima que pode não concordar ou 

gostar daquilo, vindo a reforçar uma relação causal onde não seja o caso. Mais uma vez, 

não se trata de desconsiderar a importância dessa discussão, mas de mostrar que ela, 

assim, como as duas anteriores, é bem mais complexa e precisa ser pensada com um 

olhar que vá além dos modelos explicativos do tipo causa e efeito. 

Num nível mais amplo, esses itens mais problemáticos devem ser discutidos 

junto ao Ministério da Saúde, tendo como referência as dificuldades concretas no seu 

manejo em nossa realidade local. Cabe um esforço mais amplo e conjunto para pensar o 

que ainda pode ser feito em relação a eles, tendo em vista o formato final do 
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instrumento. Caso não venham a ser revistos ou enquanto isso não acontece, cada 

equipe precisará encontrar suas estratégias, pensar o modo como vai lidar com isso. 

Apesar de haver o instrutivo do Ministério da Saúde, que descreve campo por campo do 

instrumento, dando algumas orientações sobre o seu preenchimento, ele não da conta da 

questão conceitual mais ampla dessas questões especificamente, do modo como está 

aqui discutido. 

A respeito dos tipos ou concepções de violência visualizadas no instrumento, 

convém traçar alguns comentários também. A atitude dos profissionais de saúde, 

perante a violência está relacionada àquilo que eles conseguem visualizar como tal 

(Gomes et al, 2002). Diferentes visibilidades geram diferentes atitudes e ações. A 

violência que deixa marcas, a violência física normalmente tem muito mais visibilidade 

do que os tipos de violência da ordem do simbólico, do psicológico. Mas isso já está 

razoavelmente discutido por diversos autores da área. Proponho-me a discutir as 

invisibilidades relacionadas, não ao tipo de violência, mas de forma mais direta aos 

personagens envolvidos na trama da violência, destacando-se o “tipo de vítima”, ou o 

que se concebe como tal. Essa discussão remete a uma outra, sobre os conceitos de risco 

e vulnerabilidade em saúde, que será feita no próximo tópico. 

Sarti, Barbosa e Suarez (2006) comentam que a identificação prévia de quem 

pode ser vítima de violência está atravessada por uma concepção de fragilidade e 

vulnerabilidade por parte dessa pessoa e tal concepção se fez presente no modo como a 

temática da violência foi incorporada ao campo da saúde, em parte pelo fato de que tal 

processo foi impulsionado pelos movimentos sociais, de modo que algumas dessas 

perspectivas têm contribuições até mesmo nas políticas da área. 

Tal fragilidade é facilmente percebida quando se trata de crianças, mulheres e 

idosos. É fácil visualizar que as políticas públicas os contemplem, especialmente os dois 



157

primeiros que contaram com forte impulso de movimentos específicos pelos seus 

direitos nos anos 1970, 1980 e 1990. A violência contra a pessoa idosa demorou um 

pouco mais a ser reconhecida, mas já conta com uma certa visibilidade. 

A violência contra crianças e adolescentes, nos últimos anos, ganhou muito 

mais visibilidade, o que não significa que seja um problema resolvido ou que não 

careçamos de estratégias específicas para o seu enfrentamento. No setor saúde as 

crianças estão entre os primeiros grupos populacionais a serem mencionados como 

vítimas da violência (Minayo e Souza 1999), o que contribuiu, provavelmente para um 

reconhecimento mais fácil nesse sentido. Um grande responsável pela mudança de olhar 

a respeito da infância no Brasil foi o ECA (Brasil, 1990) que passou a reconhecer a 

criança e o adolescente como cidadãos, sujeitos de direito, em condição peculiar de 

desenvolvimento. O ECA é um dos frutos de movimentos sociais mais amplos, como já 

foi discutido. 

A violência contra os idosos ao contrário, foi a última a ser mencionada, no 

âmbito acadêmico como um problema de saúde, motivo pelo qual as estratégias ainda 

são mais tímidas, se comparadas às referentes à infância (Minayo e Souza, 1999). 

Contudo, Minayo (2003) afirma que violências contra idosos são muito mais 

abrangentes e disseminadas no país do que se imagina, evidenciando-se em abusos 

físicos, psicológicos, sexuais e financeiros e em negligências que não chegam aos 

serviços de saúde: ficam 'naturalizadas', sobretudo, no cotidiano das relações familiares 

e nas formas de negligência social e das políticas públicas. 

A violência contra a mulher passa por uma série de atravessamentos 

relacionados às questões de gênero, de papéis sociais. São freqüentes os discursos de 

culpabilização da mulher pela violência sofrida, seja por uma atitude ‘provocativa’ de 

sua parte, seja por ‘não ser capaz’ de deixar o companheiro agressor. A violência contra 
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a mulher, no entanto, é muito mais complexa e toda a luta dos movimentos sociais, 

principalmente na década de 1980, juntamente com os estudos na área, nos últimos 

anos, têm contribuído para revisão de alguns desses discursos (Angulo-Tuesta, 1997, 

Heilborn, 2000, Sarti et al, 2006). 

Esta tríade – criança, mulher e idoso – comporta os grupos populacionais 

mencionados pelos profissionais de saúde nesse estudo. A violência contra cada um 

desses grupos tem especificidade, merece ser considerada dessa forma, no momento de 

formulação das políticas públicas. Além de serem reconhecidos pelos profissionais, 

esses grupos são também contemplados pelo protocolo de notificação da violência, 

quando este questiona a idade, o sexo, a escolaridade, dentre outras coisas e inclui 

outras questões, sobre gestação (se for o caso), situação conjugal e relação do agressor 

com a pessoa atendida, permitindo, neste último caso, uma investigação acerca da 

violência doméstica ou intrafamiliar. 

Existe, no entanto, alguns grupos que são mencionados no instrumento – 

alguns de forma direta, outros de forma indireta – mas não foram apontados pelos 

profissionais. Existem outros que nem tem espaço na ficha de notificação e nem foram 

mencionados no processo com as unidades, estando, de forma mais direta, submetidos a 

uma invisibilidade considerável. 

Um grupo mencionado, de certa forma, pelo instrumento, é o dos portadores 

de deficiências. Nos casos de violência, de um modo geral, as relações desiguais de 

dominação e opressão, a coisificação do outro são freqüentes; quando a vítima é 

portadora de alguma deficiência isto pode estar duplamente marcado e tem sido pouco 

explorado na literatura (Soares, Moreira e Monteiro, 2008). 

A ficha de notificação possui uma questão a respeito das deficiências, assim 

posta: possui algum tipo de deficiência (física, mental, visual, auditiva, outras 
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deficiências/síndromes). Cada item deve ser respondido em termo de ‘sim’, ‘não’ ou 

‘ignorado’. Contudo, mais uma vez é preciso chamar a atenção para o fato de que se 

trata de uma temática mais ampla, que precisa ser melhor abordada, já que não basta 

identificar o tipo de deficiência que aquela pessoa possa ter, mas sim pensar as possíveis 

correlações disso com a violência vivenciada. 

A questão aqui não é tanto se há ou não limitações no instrumento, mas diz 

respeito a algo maior que é o modo como essa temática específica está sendo abordada 

nas políticas, propostas e ações específicas de enfrentamento à violência. No caso desse 

estudo, esse assunto sequer foi mencionado, tanto pelos profissionais, quanto pela 

gestão, na qual estou incluída, o que revela uma invisibilidade, que vai além do 

instrumento. 

Outro grupo freqüentemente ‘esquecido’ são os homossexuais. Além de todas 

as censuras e violações de direitos humanos, no cotidiano, os homossexuais são vítimas 

de expressões de violência as mais diversas, em muitos casos resultando em morte. 

Contudo a mídia e a opinião pública só têm passado a dar visibilidade a esses 

fenômenos recentemente (Mott, 2000, Carrara e Vianna, 2006, Ramos e Carrara, 2006). 

A única questão no instrumento que tenta dar conta desse olhar é aquela já discutida 

que, como se percebe, possui algumas dificuldades para atingir seus objetivos. 

Existe outro grupo populacional freqüentemente esquecido nas propostas e 

ações de enfrentamento à violência, até porque, historicamente, foi esquecido nas 

políticas públicas de saúde de um modo geral: os homens – que não são crianças, nem 

idosos, pois estes ainda são lembrados, não por serem homens, mas por estarem em 

ciclos de vida específicos, para os quais a saúde já tem se posicionado de forma mais 

direta. O mais contraditório, é que as estatísticas mostram que as maiores vítimas fatais 

da violência são os homens jovens (Minayo, 2005). 
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No caso das políticas de enfrentamento à violência, no âmbito da saúde, já foi 

discutido que estas tiveram forte impulso de movimentos sociais específicos, 

especialmente pelos direitos das mulheres e das crianças e, mais recentemente, dos 

idosos. Sarti et al (2006) pontuam que se isso serviu para provocar a saúde a se colocar 

claramente diante dessas pessoas, por meio de suas políticas, mas teve, também, como 

efeito colateral, o favorecimento ao esquecimento daqueles não estão inseridos nesses 

grupos – e aí se inserem claramente os homens, cuja inexistência de movimentos sociais 

específicos é notória. 

A violência urbana em sua expressão última, o homicídio, que é a maior causa 

de óbito entre os homens entre os 5 e os 39 anos (Minayo, 1994), tem ganhado, segundo 

os autores, legitimidade e reconhecimento, embora sem propiciar qualquer discussão 

mais ampla acerca da questão de gênero, por exemplo. A chance de ocorrer um 

homicídio no sexo masculino, em 2000, foi 11 vezes maior do que no sexo feminino 

(Souza, Lima e Veiga, 2005). No entanto, qualquer discussão que vá além da violência 

urbana, em relação aos homens, é extremamente escassa. Acrescente-se aí toda uma 

construção simbólica em torno da figura do homem, normalmente associada à do 

agressor e não à da vítima.  As discussões de gênero, que atravessam várias áreas do 

saber, não incluem normalmente o homem, senão como nesse lugar. Se as relações 

desiguais de gênero são um dos sustentáculos das manifestações da violência para com 

o sexo feminino, são igualmente perniciosas para os homens que precisam corresponder 

a todo um ideário de papéis cristalizados. 

A conclusão do imaginário social (sustentada, indiretamente pela produção 

científica) é: os homens adultos sofrem violência física no âmbito público e as mulheres 

são agredidas física e sexualmente nos ambientes domésticos. Porém, na verdade, não 

podemos crer que as mulheres não vivenciem violências outras e, principalmente, que 
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os homens também não sejam vítimas de outras violências, simbólicas, sexuais, etc., 

tanto no ambiente doméstico quanto no público. O fato é que, como apontam Sarti et al 

(2006) até mesmo a epidemiologia é atravessada por essas concepções, pois se não se 

reconhece um evento como uma violência, ele não será registrado como tal e, então, os 

dados continuarão dizendo que os homens não sofrem outro tipo de violência. Essas 

concepções atravessam claramente as políticas públicas e apontam para a necessidade 

de serem, revistas. 

Outra categoria, incluída no rol das causas externas e abordada pelo 

instrumento, mas sujeita a muitas invisibilidades, é o suicídio ou tentativa. Uma vez 

definido como uma das causas externas, ele é compreendido como uma violência auto-

inflingida. No instrumento aparece na questão: a lesão foi autoprovocada (sim, não, 

ignorado). A tentativa de suicídio aparece ainda no item que questiona as conseqüências 

da violência detectadas no momento da notificação, juntamente com o aborto, as DST e 

a gravidez. A impressão que dá é que a questão do suicídio ou tentativa é mencionado, 

mais por uma formalidade, e depois esquecido. Este carece de subsídios teóricos para 

ser pensado sob essa perspectiva. 

Para mim esta parece ser uma das maiores dificuldades em incluí-lo nesse 

processo: pensá-lo como uma violência, utilizar-se do mesmo escopo teórico, colocando 

apenas como diferença o fato de ser dirigida a si mesmo e não a outros (quem é a vítima 

e quem é o agressor?). Essa discussão no âmbito da saúde ainda me parece muito 

incipiente e ultrapassa os objetivos desse trabalho fazer uma discussão mais 

aprofundada a esse respeito, mas creio que um questionamento a ser colocado, logo de 

cara, diz respeito a esse tipo de leitura acerca desse fenômeno específico que, apesar de 

correr o risco de estar precipitando-me aqui, considero muito superficial. 
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O suicídio e tentativa não apenas são fenômenos complexos no que se refere à 

construção de políticas para o seu enfrentamento, como promovem uma série de 

atravessamentos de ordem subjetiva nos profissionais que precisam enfrentá-los, 

permitindo manifestações das mais diversas: desde raiva, desprezo (a pessoa não tem 

amor à vida; quem quer morrer de verdade consegue, os que tentam e não conseguem 

querem só chamar a atenção, dar trabalho, etc.) até pena (suscitando atenções e cuidados 

diferenciados, mas ainda permeados de preconceitos, em muitos casos). Independente 

da reação, o não saber como lidar se coloca também (Deslandes, 1999, Deslandes, 

2002). Este, portanto, é um fenômeno difícil de ser abordado na perspectiva do 

enfrentamento à violência, apesar de previsto nas políticas da área (Brasil, 2001a e 

Brasil, 2004a) e contemplado no instrumento. 

Outro personagem importante no processo tem sido sistematicamente 

negligenciado das políticas e estratégias de ação. Qualquer tentativa de sistematização a 

respeito do autor da violência é em termos de definição de um perfil, muitas vezes em 

busca de relações causais com sua história passada ou contexto de vida para tentar 

explicar suas ações. Contudo o Ministério da Saúde, por meio da Agenda de Prioridades 

da Vigilância e Prevenção de Acidentes e Violências aprovada no I Seminário Nacional 

de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, em 2005, já aponta a 

necessidade de ampliação da discussão acerca da atenção ao agressor e à família (Silva 

et al, 2007). Por esta associação (agressor e família) parece estar se referindo à violência 

intrafamiliar, apenas. Pretendo propor aqui uma convocação a se pensar o agressor de 

qualquer tipo de violência, em qualquer contexto, para além da lógica de definição de 

perfil ou da punição – embora esta última seja necessária. Este é um desafio 

considerável para o qual a própria falta de referenciais teóricos demonstra a sua 

complexidade. 
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Existem ainda, para além de todas essas invisibilidades mencionadas, aquelas 

situações que não podem ser notificadas, pelo fato de não “caberem” no instrumento: as 

violências estruturais, institucionais, nas quais se incluem os profissionais. Mesmo as 

violências interpessoais – físicas, verbais, etc. – por eles vivenciadas também ficam de 

fora do instrumento. Não que haja algum impedimento formal para isso, mas há 

empecilhos implícitos quando o instrumento está configurado para ser utilizado no 

atendimento, com dados sobre a pessoa atendida (vítima) e dados sobre o notificador 

(profissional). Ou seja, de alguma forma esses lugares já estão desenhados. 

Depois de pensar tantos invisíveis e tantos atravessamentos do instrumento, 

fica a questão: para que ou para quem serve, então, o protocolo? 

Os principais frutos ou “vantagens” da notificação, segundo a literatura na 

área, são dois: primeiro fica viabilizado um sistema de registro com informações mais 

fidedignas, particularmente no que se refere a um tipo de dados não contemplados nos 

sistemas já em uso, conforme exposto anteriormente e, segundo, possibilita verificar se 

o atendimento às vítimas está sendo incorporado às rotinas institucionais (Brasil, 2002). 

Contudo creio que estas razões não são suficientes para legitimar a 

importância desse instrumento. Primeiro porque apenas ter um registro sistemático de 

dados não fornece quaisquer garantias acerca de seu uso ou potencial. Os dados em si 

não produzem coisa alguma e se eles não servirem para embasar ações e políticas 

concretas em nível local, perdem seu sentido. Outro motivo diz respeito ao fato de que a 

notificação em si não garante que o atendimento esteja incorporado à rotina da unidade. 

É possível que um profissional preencha a ficha, como se preenche um documento 

qualquer e, depois, se desresponsabilize ou não se envolva mais com aquela situação, 

crendo que fez o que lhe cabia. 
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Se a notificação não servir para promover um outro olhar acerca da violência 

(pelo menos aquela que for possível, dada a quantidade de invisibilidades que a 

atravessam), se não servir para desvelar aquela violência que está invisível no cotidiano, 

se não servir para que o profissional empreenda um outro tipo de abordagem 

humanizada e cuidadosa, ela perderá a maior parte de seu potencial. O problema é que 

ela, na mesma medida em que permite a visualização ou reconhecimento da violência 

em alguns casos, continua mantendo invisíveis alguns outros e isso precisa ser 

problematizado. 

Diante de todas as dificuldades e impasses que envolvem o ato de notificar, 

Gonçalves e Ferreira (2002) e Gomes et al (2002) pontuam que, de um modo geral, o 

que se percebe é que a decisão de notificar não está atrelada às implicações legais, mas 

sim à peculiaridade de cada caso e é influenciada por fatores de ordem pessoal dos 

profissionais, pelas especificidades do caso e pela estrutura dos serviços da rede. Faz-se 

necessário, portanto, considerar todos esses fatores, dificuldades e limitações quando se 

pretende realizar a implementação de um protocolo como esse. 

A estrutura dos serviços e a relação dos profissionais com eles já foram tocada 

aqui. As especificidades do caso que poderiam levar a uma notificação estão 

relacionadas, ao menos em parte, a concepção que se tem de violência e àquilo que é 

visualizado como tal – o que não é visto como violência tanto não será notificado, 

quanto sequer será reconhecido como passível de intervenção em saúde. Mas o que 

dizer dos fatores de ordem pessoal, subjetivos? O medo, as dificuldades de modo geral, 

a insegurança, o despreparo, são alguns dos fatores subjetivos, já mencionados. Mas são 

suficientes para pensar essa questão? 

Nesse ponto convém questionar que fatores pessoais poderiam ser esses, que 

processos de subjetivação e relações de força se encontram em jogo no ato ou decisão 
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de notificar uma situação de violência ou, mais do que isso, atuar diante dela de maneira 

efetiva e com relevância. Haveria alguma diferença em relação à formação profissional 

que poderia se revelar na prática? Ou que outros fatores estariam em jogo? 

Não foi possível afirmar, nesse estudo, diferenças significativas em relação a 

categorias profissionais ou funções ocupadas nos serviços, frente ao ato de notificar. Em 

cada unidade havia alguns profissionais mais abertos, mais engajados, outros menos. 

Mas isso parecia dizer mais de uma postura pessoal, do que de qualquer formação 

específica. Diante de um mesmo contexto (apesar de que é vivenciado de forma 

diferente), participando do mesmo processo, tendo acesso à mesma discussão, o que faz 

com que alguns profissionais digam “tudo bem, isso diz me diz respeito e eu me 

disponho a tentar”, enquanto outros digam “sinto muito, mas isso não é pra mim” ou 

“eu não posso/consigo fazê-lo”? 

Tanto em Cidade Satélite quanto em Potengi essa última postura foi percebida. 

Em Cidade Satélite foi relatado por uma das assistentes sociais, no último encontro, que 

enquanto ela e uma colega nutricionista faziam simulações de situações de violência, 

para treinar o uso da ficha, esta última chegou à conclusão de que seria muito difícil 

para ela notificar. Esta profissional (nutricionista) havia se mostrado muito aberta e 

engajada nas reuniões anteriores. Mas de fato não veio a comparecer neste encontro em 

que seriam tiradas as dúvidas e acertado os detalhes acerca do início do uso desse 

instrumento por essa unidade, apesar de ser o dia do seu plantão, conforme estava 

exposto no quadro que pude observar. Ou seja, ela se encontrava na unidade. Poderia 

simplesmente estar ocupada. Ou será que tinha sido tão difícil que ela preferiu não estar 

mais naquela discussão?  São só especulações, mas o fato é que, segundo relato da 

assistente social, sua colega realmente afirmara que não conseguiria realizar aquela 

ação.
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Essa mesma assistente social havia comentado em encontros anteriores e 

reforçou naquele dia que achava que nem todo mundo poderia notificar e que isso não 

tinha a ver com a formação específica, até porque ela era uma das que advogava contra 

qualquer tentativa de restringir essa ação a uma categoria profissional específica. Houve 

concordância dos demais em relação a sua pontuação, de modo que, por causa disso, 

optaram por eleger as três categorias, como já mencionado. 

No dia da avaliação foi retomada com eles essa escolha e questionado acerca 

dos riscos que ela poderia representar, tanto da “perda” de casos, quanto da manutenção 

de uma lógica de centralidade e encaminhamento, apenas ampliando de uma categoria 

(serviço social) para três (incluindo a enfermagem e a nutrição). Concordaram com os 

riscos, mas avaliaram que estava funcionando. Só estavam tendo dificuldades em 

relação aos médicos, que eram novos no serviço e que não estavam sabendo de todo o 

processo. A assistente social ficou sabendo, por exemplo, que havia passado por eles 

alguns casos de violência sobre os quais eles não repassaram para a equipe e, por isso, 

nada foi feito. A diretora assumiu o encargo de repassar para eles toda a discussão e 

optou-se por manter a decisão tomada. 

Para essa assistente social a impossibilidade de qualquer profissional notificar 

tinha a ver com dois fatores principais: primeiro, o local específico em que trabalha na 

unidade, que permite ou não a abordagem cuidadosa que a o fato requer (sobre os quais 

ela exemplificou: farmácia, recepção, arquivo, laboratório, dentre outros) e, em segundo 

lugar, tem a ver com a disposição pessoal para fazê-lo. 

No último encontro em Potengi, depois de tiradas as dúvidas, perguntei o que 

eles achavam, se aquela unidade poderia notificar. Uma das dentistas respondeu que 

eles já tinham todo o conhecimento necessário e que agora era só uma questão de 

“querer”. Uma auxiliar de enfermagem, no entanto, colocou, quase de forma inaudível, 
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como se dissesse a si mesma, que aquilo era muito difícil, que achava que não 

conseguiria.

Podemos inferir algumas coisas daí. Não foi colocado em nenhuma das 

unidades qualquer questionamento acerca de categorias profissionais específicas que 

poderiam intervir ou notificar mais ou melhor do que outras. Em Potengi a falta de um 

psicólogo foi posta como problemática, mas no fim das contas não consideraram que o 

ato de notificar deveria se restringir a esse ou a qualquer outro profissional. Por outro 

lado, a assistente social fala de algumas condições para que seja possível executar essa 

ação. A primeira diz respeito ao lugar, o que está atrelado ao fato de que a abordagem 

em relação à violência tanto requer mais tempo, quanto requer um local mais reservado, 

com um mínimo de interrupções, em que se pudesse evitar exposições desnecessárias, 

devido à complexidade da temática. Mas o local e as condições físicas não são 

suficientes, assim como não parece ser suficiente ter todos os conhecimentos possíveis, 

como argumentou a dentista de Potengi, já que, a despeito disso, alguns continuam 

sentindo-se despreparados e existe, como esta última colocou, algo da ordem do 

“querer”. Existe algo mais necessário para empreender tal ação, denominado pela 

assistente social de disposição pessoal. 

Ficam, portanto, algumas questões não respondidas. A primeira é: no fim das 

contas, quem pode notificar? E a outra, a esta associada: o que vem a ser essa disposição 

pessoal? Ou dito de outra forma, que fatores subjetivos, além dos já expostos, estão 

associados a isso? 

Pensando toda a experiência sou levada a concordar com, ou pelo menos 

pensar sobre, o que a assistente social colocou: nem todos podem notificar. Não há, no 

entanto, qualquer restrição formal e, como gestora, é esperado que meu discurso aponte 

para a ampliação maior possível dessa ação, ou seja, para que o máximo de profissionais 
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a tome como sua. Talvez por isso, mesmo percebendo esse tipo de colocação acerca de 

não poder ou não conseguir notificar, não consegui naquele momento dar voz ou 

visibilidade a esses discursos – apesar de que, diga-se de passagem, nenhum deles tenha 

sido colocado diretamente a mim pela própria pessoa, o que provavelmente está 

relacionado ao fato de que o lugar que ocupo naquela relação me confere um certo 

poder de “impor” essa ação, se desejar, embora não haja qualquer efetividade nisso. 

Talvez dar voz a essas falas (de não poder, não se sentir pronto ou 

simplesmente não querer fazê-lo) significaria um “risco” para a gestão, que não sei se 

estava disposta a encarar naquele momento. Risco de constatar que o processo, por 

melhor que pudesse ser, não garantiria a efetividade pretendida (100% das unidades 

notificando, especialmente se isso significar 100% dos profissionais notificando). Risco 

de assumir publicamente que o alvo posto por essas políticas é provavelmente utópico, 

visto que sempre haverá pessoas que não terão condições de lidar com a ação 

pretendida. O risco envolvido com o modo como os demais profissionais ouviriam 

aquilo, do tipo “a gestão não está se impondo o suficiente” ou “se meu colega pode não 

notificar, porque eu tenho que fazê-lo?”, etc. 

Esse é um ponto importante que precisa ser destacado: não é possível ter 

adesão total dos envolvidos em um processo como esse. Sempre haverá aqueles que não 

poderão ou não conseguirão fazer o que é pedido. E como toda discussão aqui já aponta, 

simplesmente obrigá-los não é efetivo, não funciona. No entanto é preciso trabalhar para 

que mais profissionais possam fazê-lo, trabalhando os medos e dificuldades envolvidas, 

minimizando as barreiras para o exercício dessa função. Mas sempre haverá um limite. 

E aí fica a questão: como cada equipe lida com isso? Que tipos de acordos são possíveis 

para que a ação continue a acontecer, mesmo com alguns não participando? 
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Isso é uma construção que só é possível de ser feita com a própria equipe, num 

processo de autogestão e auto-análise, que não chegou a acontecer nesse nível. Seria 

preciso trabalhar de forma que a equipe, entre si, encontrasse um sentido e um lugar 

para aquilo que esta sendo proposto, estabelecendo seus próprios acordos e gerenciando 

internamente o decorrer disso. Não é possível dizer que esse trabalho tenha alcançado 

isso em nenhuma das unidades participantes desse estudo Esta seria uma intervenção 

que iria além do que chegou a ser feito aqui, que poderia ser a experiência de uma 

análise institucional, em uma unidade específica, a partir da discussão da implantação 

do protocolo. Mas efetivamente ultrapassa os limites desse trabalho. 

De qualquer forma, não dar voz aos discursos de negação e resistência – 

salientando que não se trata meramente de uma negação no sentido comumente usado, 

negativo, ou de uma resistência num sentido psicanalítico, mas algo muito complexo em 

um jogo de forças igualmente complexo – não deixa de ser uma forma de tentar calar as 

ações de resistência, presentes nesse jogo de forças. Ou seja, há uma clara relação de 

poder em exercício aí. Lançando mão de uma leitura foucaultiana, o poder em questão 

não está simplesmente posto no fato de eu ocupar um lugar hierarquicamente superior. 

Na verdade não tem a ver com isso, tem a ver com as relações que estão em jogo 

naquele momento, com aquilo que tentava lançar como proposta e com aqueles que 

tentavam recusá-la com estratégias diversas (não comparecer, fingir que está 

concordando com tudo, mas no fundo se recusar a fazer aquilo, dentre tantas outras). 

A chamada disposição pessoal não é, portanto, simplesmente pessoal, no 

sentido de ser individual, inconsciente ou coisa parecida. Não é uma conseqüência das 

experiências passadas dessa pessoa, embora possa estar a elas relacionadas. É algo se 

constrói cotidianamente, nesse embates, nesses jogos de força, em que o sujeito é capaz 

de se afirmar mais ou menos nessas relações – executando a ação só porque 
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“mandaram”, executando porque aquilo faz sentido diante de uma série de outras coisas, 

ou simplesmente não executando, assumindo isso publicamente ou não. 

Há que se fazer uma distinção aqui a partir de um outro conceito da análise 

institucional, o de implicação. Comumente este termo tem assumido sentidos e 

conotações que o aproximam mais dos termos participação ou comprometimento. A 

implicação, no entanto, implica num fazer politicamente engajado, reflexivo e crítico 

sobre si mesmo (Altoé, 2004, Baremblitt, 1992 e Rodrigues, 2006). Já as noções de 

comprometimento e participação, do modo como está sendo lido neste trabalho, estão 

mais próximas da idéia de ativismo, de onde se aproxima, também, o conceito de 

sobreimplicação da análise institucional. Sobreimplicação está relacionada ao 

sobretrabalho, ao trabalho alienado que tem como objetivo a rentabilidade suplementar, 

em que o indivíduo atua em nome do dever perante o Estado e a empresa a que faz 

parte.

Uma postura ativista pode parecer implicada, mas na verdade pode ser 

sobreimplicada, o que significa que carrega consigo uma alta dose de passividade: 

submissão a ordens implícitas ou explícitas, sem maior reflexão ou crítica. A 

implicação, por outro lado, não pode compreender uma adesão cega às normas. 

Por esse motivo, a simples adesão ao que está sendo proposto – no caso aqui 

ao preenchimento do protocolo – significa muito mais uma sobreimplicação do que uma 

implicação efetiva. É preciso trabalhar com a lógica de um fazer implicado, 

responsável, engajado politicamente consigo e com o outro e não numa mera 

reprodução de deveres vindos de cima, de quem está hierarquicamente em posição 

superior.

Mais uma vez, constatar ou não isso nos serviços desse estudo é uma tarefa 

que parece exceder seus limites. Não creio que seja possível afirmar algo sobre a 
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implicação dos serviços ou pessoas aqui envolvidas, considerando o ponto em que a 

intervenção chegou. Apenas um percurso mais sistemático e contínuo, de 

acompanhamento de cada uma dessas unidades poderia revelar algo nesse sentido. 

Apenas para ilustrar e retomando algo que já foi dito antes, o fato de apenas Cidade 

Satélite, entre as unidades aqui mencionadas, ter preenchido notificações até o presente 

momento não pode ser lido como um atestado de maior ou menor implicação em 

comparação aos demais serviços.  A análise individual e coletiva da implicação é um 

processo muito mais intenso e penoso, como afirma Altoé (2004). Um outro estudo, 

com esse fim específico, poderia dar conta dessa questão, de modo mais amplo. 

4.2 – Algumas bases de sustentação do instrumento – limites e 

potencialidades

Diante de tantas funções e atribuições acerca do protocolo de notificação, 

algumas precisam ser discutidas, tendo em vista suas possíveis implicações para o uso 

esse instrumento. Destacam-se aqui: a sua definição enquanto instrumento de vigilância 

epidemiológica e toda a noção de risco e vulnerabilidade que o atravessa, o seu lugar 

frente à proposta de prevenção e promoção da saúde, a necessidade de incorporação 

desse instrumento à rotina dos serviços da rede básica, a notificação proposta para a 

rede pública e os atravessamentos que isso implica, dentre tantas outras que seriam 

possíveis.

Epidemiologia é um termo de origem grega que significa: epi (sobre), demo 

(população) e logia (estudo), ou seja, o estudo sobre a população (Brasil, 2005b). Os 

objetivos da epidemiologia são: descrever a distribuição e magnitude dos problemas de 

saúde das populações humanas, proporcionar dados essenciais para o planejamento, 
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execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento de doenças, bem 

como para estabelecer prioridades e identificar fatores etiológicos na gênese das 

enfermidades. Ela pode ser assim definida: 

Ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando 

a distribuição e os fatores determinantes das doenças, danos à saúde e 

eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas 

de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo 

indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e 

avaliação das ações em saúde (Brasil, 2005b, módulo 2, p. 4). 

O termos “doença” aparece três vezes nessa definição, contra uma menção a 

“danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva”. Não é à toa que se dê dessa 

forma. Desde o início, este campo de saber foi se estruturando para dar conta das causas 

das doenças, de modo que pudessem ser pensadas ações específicas para a sua 

prevenção e erradicação (Ayres, 1993, Ayres, 1997 e Barata, 1997). 

Só com isso já é possível perceber um viés complicado que se coloca ao 

definirmos a violência como um problema de epidemiologia. Parece que todo o escopo 

teórico desse campo de saber foi estruturado, historicamente, para dar conta das 

doenças, embora nos últimos anos já estejam sendo colocadas críticas às relações de 

causalidade (Barata, 1997) e aos fundamentos epistemológicos da epidemiologia de um 

modo geral (Ayres, 1993). Olhar para a violência sob tal concepção de epidemiologia 

implica num risco de torná-la uma doença, reforçar o lugar de doença social proposto 

pela RMC, o que é claramente limitador para o seu enfrentamento. Por outro lado, é o 

olhar da epidemiologia sobre a violência, historicamente, foi essencial para lhe conferir 
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legitimidade e lhe dar um status de problema de saúde legítimo (Minayo e Souza, 1999 

e Deslandes, 2002). 

Partindo dos objetivos da epidemiologia acima expostos (Brasil, 2005b) 

algumas limitações ficam claras. É possível pensar formas de descrever a magnitude e 

distribuição da violência, proporcionando dados para o planejamento, execução e 

avaliação das ações de enfrentamento à violência, de um modo geral, para estabelecer 

prioridades. Essa é uma das funções da notificação. 

Um dos problemas está no fato de isso ser posto com o objetivo de identificar 

agentes etiológicos das doenças. As doenças possuem agentes etiológicos e, ainda 

assim, cada vez mais tem sido pensada a complexidade do adoecer em termos de causas 

múltiplas, não apenas externas, mas também internas ao indivíduo, à sua subjetividade. 

Pensar “agentes etiológicos” para a violência poderia significar buscar causas, 

linearidades que, conforme toda a discussão feita no capítulo 2, não são mais cabíveis. 

Seria muito limitador utilizar a notificação da violência com esse intuito, além de ser 

inútil, já que não se podem localizar causas definidas para a violência, principalmente 

levando-se em conta as limitações do instrumento, as suas invisibilidades. 

Além disso, a epidemiologia lança como objetivo que o planejamento, a 

execução e a avaliação dos dados levantados sirvam para prevenir, controlar e tratar. É 

possível tratar a violência? Se a resposta for ‘sim’, está se admitindo que ela se 

comporta como uma doença e então seria o caso de avançar a construção de tecnologias 

específicas para o seu tratamento. Uma coisa é tratar as conseqüências da violência 

(feridas, traumas, etc.), que é o que a saúde tradicionalmente tem feito. Outra é tratar “a 

violência”, o que significaria, entre outras coisas, que estamos lidando com um 

fenômeno concreto, palpável, passível de ser tratado, o que não parece corresponder à 

realidade.
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É possível controlar a violência? A violência é parte da vida cotidiana, das 

relações sociais, na verdade, funcionado às vezes como mecanismo de controle e 

subjugação do outro, às vezes como meio de expressão em jogos de força e de poder. A 

idéia de controle da violência pressupõe uma outra, a de que é possível eliminá-la. 

Historicamente várias manifestações da violência foram se constituindo e isso varia em 

função da época e da cultura. Algumas manifestações podem deixar de existir, mas a 

violência em si tem atravessado a história da humanidade, desde que o homem é 

homem. Erradicar a violência ou controlá-la, tal qual uma doença, é utópico. Cabe 

pensar em formas de negociação de interesses e desejos diversos no meio social, formas 

de convivência em que se fortaleçam os laços sociais e a reciprocidade como meios de 

minimizar a violência (Velho, 2000), mas ela sempre vai existir, porque sempre 

existirão relações de poder assimétricas e sempre existirão interesses diversos não-

compatíveis entre as pessoas. 

Em relação à prevenção, Minayo (1999) e Deslandes (2002) se fizeram a 

mesma pergunta: é possível prevenir a violência? As autoras discutem, inicialmente o 

ideário da saúde pública em torno da idéia de prevenção como sendo a capacidade de 

interceder num determinado curso de situações, práticas e comportamento que levaria à 

doença ou a outros agravos. Esta perspectiva tem orientado a medicina preventiva e 

tem, por detrás, uma concepção de saúde atrelada à idéia de relativo equilíbrio entre os 

organismos e as forças que atuam sobre eles. 

Alguns modelos se destacam para pensar a prevenção e são discutidos pelas 

duas autoras. O modelo de Leavell e Clarck parte do significado mais básico da palavra 

prevenção: vir antes ou preceder, antecipar, preceder, tornar impossível por meio de 

uma providência precoce. Este modelo pode até dar conta de pensar a prevenção de 

doenças, mas se mostra claramente limitado em relação à violência. 
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Outro modelo, o de Lalonde, tem como pilar o conceito de promoção da saúde 

entendido como o processo que permite às pessoas adquirirem maior controle sobre sua 

própria saúde e ao mesmo tempo melhorá-la. A promoção da saúde seria obtida através 

de três mecanismos: as estratégias de auto-cuidado; de ajuda mútua a partir de relações 

solidárias (familiares, vizinhança e organizações diversas); e da promoção de ambientes 

saudáveis.

Minayo (1999) propõe, como modelo possível, a articulação entre esses dois, 

acrescentando uma discussão sobre as questões macro-estruturais. Deslandes (2002), no 

entanto, ainda apresenta críticas a esse segundo modelo, apesar de sua maior amplitude 

em relação ao anterior. Destaca o fato de dar muita ênfase ao indivíduo, não 

problematizando a mudança do entorno, além de não discutir sobre a quem caberia a 

responsabilidade acerca da promoção da saúde, se ao Estado ou ao indivíduo. Cada um 

tem seu papel, ou primeiro o Estado deve prover as condições para que o indivíduo 

assuma sua parte? 

Para ela, existem duas leituras possíveis em relação à promoção da saúde, uma 

mais ‘generosa’ que entende que há uma articulação possível entre o campo das macro-

políticas e o protagonismo dos indivíduos inclusive para escolher o que é “saudável” e o 

que é um “risco”, de forma singular e outra mais pessimista que entende que a 

promoção da saúde só é mais adequada à realidade européia e no caso latino-americano 

serviria apenas como uma desculpa para a impotência do Estado. 

Ainda assim, ela conclui que é preciso “unir o escopo pragmático da 

prevenção com o horizonte da promoção, articulando ambos em seus distintos níveis de 

atuação” (p. 162). Para encerrar esse grande parêntese, me parece que, se há alguma 

possibilidade de pensar a prevenção da violência, esta precisa estar articulada à idéia de 

promoção da saúde, ainda que este conceito precise ser revisto ou ampliado. A limitação 
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desse conceito, não parece estar na sua capacidade de dar conta do enfrentamento das 

formas estruturais de violência, no âmbito das macro-políticas. O que está em jogo é a 

sua capacidade ou limitação em articular isso com o nível das micro-políticas, do 

cotidiano. Talvez aí exista uma possibilidade em pensar prevenção a violência (com 

todas as ressalvas que esse termo comporta) e promoção da saúde. 

Se entendermos, como apontou Foucault (1979/2004), que o poder se exerce 

em vários níveis e em diversas direções (não vem de baixo pra cima) e que ele não tem 

apenas negatividade, ele não é apenas repressor, mas possui uma positividade, uma 

eficácia produtiva, faz sentido pensar que qualquer coisa que se produza só terá alcance 

e sentido se levar em conta a dimensão microfísica do poder e das relações. A promoção 

da saúde precisa ser operada, portanto, no nível do cotidiano, das relações, nas pequenas 

lutas de força que compõem o dia a dia das pessoas, profissionais, usuários e gestores. O 

maior desafio de pensar prevenção da violência e promoção da saúde talvez não seja a 

sua efetivação enquanto política ou seu direcionamento no nível macro-estrutural, mas a 

sua efetivação nas relações e práticas cotidianas do fazer saúde. 

Outra dificuldade em trabalhar com a proposta da prevenção é que ela 

normalmente está atrelada a outro conceito que é o de risco. O mapeamento de risco, 

por exemplo, comum em vários campos da saúde, é uma das principais ferramentas para 

a elaboração de estratégias de prevenção (Caponi, 2003). Há que se pensar esse 

conceito, dentre outras coisas, pelo fato de que o Ministério da Saúde tem se 

posicionado no sentido de padronizar o enfoque da pessoa em situação ou risco de 

violência (vítimas, agressores e contexto), ainda que envolvendo nesse risco não apenas 

a vítima (Silva et al, 2007). 

Para Caponi (2003), a idéia de risco também está associada a uma concepção 

de saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social, tal qual define 
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a Organização Mundial de Saúde, que se por um lado descola a idéia de saúde como 

ausência de doenças, por outro lhe confere um certo sentido de plenitude, em que tudo o 

que lhe ameaça precisa ser evitado, afastado, rechaçado. Aquilo que impede a conquista 

desse bem estar ou as pessoas que se comportam no sentido de não buscá-lo, devem ser 

medicadas, porque os infortúnios, sejam de que ordem for, são patológicos. Tal 

concepção parece supor uma existência sem angústias, sem infortúnios. 

Uma das conseqüências disso é que o discurso médico acaba assumindo o 

lugar do discurso jurídico e tudo aquilo que é perigoso, torna-se passível de intervenção, 

em nome do bem-estar e da proteção da população. As intervenções públicas, que antes 

visavam proteger a sociedade dos meios e das pessoas que representassem perigo, 

inclusive à saúde, “se baseia na certeza de que esta intervenção persegue um objetivo 

altruísta, seja o caso da recuperação das pessoas ou da prevenção de riscos” (Caponi, 

2003, p. 68). 

A mistura de fronteiras entre público e privado, a normalização de condutas e 

estilos de vida é parte do próprio nascimento da medicina social (Foucault, 1979/2004). 

As políticas de saúde convertem-se em intervenções, por vezes coercitivas, sobre a vida 

privada dos sujeitos considerados ‘promíscuos’, ‘alienados’ ou ‘irresponsáveis’.

O conceito de saúde para essa autora, no entanto, deveria incluir a aceitação 

dos infortúnios como parte da existência, dissociá-los da idéia de patologia e considerar 

a saúde como a capacidade de dispor, da melhor maneira possível, de meios internos e 

externos para lidar com eles. Do contrário, a saúde é imposta àquele que se julga doente, 

sem que se considere que seus infortúnios podem simplesmente ser parte da vida, ou 

podem ser desejados por essa pessoa. O indivíduo perde o direito de se dizer doente, 

outros dizem por ele, criando e identificando categorias, nas quais se insere o risco. Ele 

perde o direito de buscar ajuda, pois, se identificado como que fazendo parte de um 
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grupo de risco, ele automaticamente se encaixa em uma série de formulações para ele 

propostas.

Se o protocolo de notificação da violência está fundado em uma concepção de 

risco, uma conseqüência que já se coloca é a de que a família ou pessoa em situação de 

violência cai nesse lugar. É vedado a ela o direito de falar de si, de saber de si, de 

decidir por si se deseja ser ajudada ou não. Ela simplesmente é ajudada porque faz parte 

de um grupo de risco. Subtrai-se dela a condição de sujeito desejante. Talvez seja mais 

fácil dimensionar porque os profissionais de Bom Pastor apontaram como sendo tão 

difícil intervir junto a uma mulher vítima de violência pelo companheiro. Depois de 

ouvida e “ajudada”, freqüentemente ela retorna para ele. Isso provoca nos profissionais 

frustrações, sensação de fracasso, raiva, dentre tantas outras coisas. E a conseqüência é 

que se fecham permanentemente para essa mulher e para outras que possam passar pelo 

seu caminho. Acontece que ninguém perguntou a essa mulher pelo seu desejo, ninguém 

lhe perguntou o que ela queria e muito menos lhe deu a chance de querer o 

‘inconcebível’.

A BEMFAM (Bem estar familiar no Brasil), ONG que possui uma das sedes 

em Natal, criou há algum tempo, um tipo de folheto a ser distribuído com mulheres 

falando sobre violência doméstica. Como tantos outros falava que ela poderia buscar 

ajuda, mostrava alguns dos seus direitos, dispunha de uma lista de entidades com 

telefones e endereços. Mas diferente dos demais, trazia uma série de orientações 

práticas sobre como se proteger melhor – a si mesma e aos filhos – caso optasse por 

continuar com o companheiro. Eram coisas do tipo: deixar uma ‘muda’ de roupas suas e 

de cada filho na casa de algum parente, caso precise se afastar de casa por algum tempo, 

no momento de uma agressão física, proteger o rosto e outros órgãos mais sensíveis, etc. 

Não me parece que a intenção dessa instituição, até por ter conhecido alguns de seus 
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profissionais, fosse manter a mulher numa situação de violência ou legitimar esse ato. 

Parece, tão somente, que estava sendo dado a ela o direito de decidir por si, de escolher 

o que fazer, e isso não implicaria em deixar de ser ouvida ou assistida, caso desejasse. 

A postura dos profissionais de saúde, no entanto, vai mais no sentido de ofertar 

ajuda impondo alguns valores e expectativas. Caso a pessoa não os atenda, não apenas 

não se mostrou merecedora dos cuidados a ela dispensados, como não “quer se ajudar” 

e, por isso, não vale à pena investir mais nela. 

O ideário de saúde perfeita, que atravessa as políticas de saúde – assim como o 

ideário de erradicação da violência, como podemos complementar – coloca a saúde 

pública num lugar de busca do impossível. Assim, a prevenção está ligada à vigilância 

de prováveis ocorrências de enfermidades, anomalias, comportamentos desviantes a 

serem minimizados e comportamentos saudáveis a serem maximizados. Trata-se de 

“prever, antecipar a emergência/aparecimento de acontecimentos indesejáveis, desvios 

possíveis do normal, entre populações estatisticamente detectadas como de risco” 

(Caponi, 2003, p. 74). Faz sentido, portanto, formular políticas e estratégias voltadas 

para aqueles que estão em situação de risco. Ao privilegiar o risco, no entanto, 

desprezam-se as necessidades dos ditos normais (Caponi, 2003 e Ayres, França Júnior, 

Calazans e Saletti Filho, 2003). 

Caponi (2003) propõe uma concepção de saúde como abertura ao risco, como 

aceitação do risco como parte da existência. O complicado, no entanto, de se trabalhar 

com a categoria de risco, mesmo que numa concepção que permite visualizar a sua 

positividade, é que esse conceito historicamente foi construído como que se referindo ao 

indesejado, àquilo que deve ser evitado. 

O conceito de risco nasceu de uma longa trajetória que, no desenvolvimento 

das ciências modernas, buscou elaborar instrumentos teóricos capazes de identificar 
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associações entre eventos e condições patológicas e outros eventos e condições não-

patológicas, causalmente relacionados (Ayres, 1997). A idéia de relação de causalidade 

entre eventos também marca a trajetória da epidemiologia, como já exposto (Barata, 

1997), razão pela qual esses dois conceitos estão intimamente relacionados. 

Além disso, vale lembrar que a idéia de risco tem servido para reforçar as 

associações, discutidas no capítulo 2, entre classes pobres e perigosas. Isto porque por 

uma série de outras contingências sociais e econômicas, os pobres normalmente 

encontram-se em posição desfavorável, expostos com maior freqüência a situações de 

maior privação, de menos acesso a bens e serviços e, por isso, vivenciando com maior 

freqüência uma série de agravos. Então o mesmo Estado que os coloca nesse lugar ou ao 

menos reforça o seu distanciamento em relação aos demais habitantes da cidade, cria 

políticas e estratégias para cuidar deles, mas não para rever as desigualdades. A questão 

não é melhorar as condições de vida, mas diminuir os riscos para eles e para os demais, 

que também são afetados. São práticas herdeiras do higienismo, travestidas de um maior 

cuidado às famílias, onde se colocam práticas de controle da mesma forma. 

A notificação da violência, se pensada sob essa ótica, principalmente tomando 

se por base uma leitura foucaultiana, coloca-se como um instrumento de controle dos 

pobres e violentos, para quem ela é dirigida. Ela não se dirige a todos. Se ela é proposta 

para o serviço público que, como já discutido, é lugar por excelência para atendimento 

dos pobres (já que os demais utilizam a iniciativa privada, por meio de convênios, 

principalmente), se ela é “imposta” como mecanismo de prevenção dos riscos e 

abordagem de enfrentamento do problema, mesmo que não se pergunte sobre o 

interesse da pessoa atendida em ser ajudada ou não, ela pode sim estar se colocando 

nesse lugar, reforçando o distanciamento entre pobres e ricos, entre violentos agressores 
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e vítimas. O conceito de risco só vem a reforçar a divisão das pessoas em categorias: 

indivíduos atingidos ou perigosos versus indivíduos a proteger (Ayres et al, 2003). 

A questão não é abrir desse instrumento, pelos riscos e capturas que o 

envolvem, mas pensar meios de utilizá-lo, de modo a suscitar potência nas relações de 

trabalho, no cuidado aos usuários (vítimas ou não da violência), bem como pensar o 

modo de lançar mão dos dados por ela gerados para que não sejam utilizados, 

simplesmente, como legitimadores de um saber que já está posto, e de uma relação de 

poder que se desenrola a partir dele (Foucault, 1979/2004). É preciso questionar os 

dados e o instrumento em si, para que se produzam outras coisas e para que ele não seja 

um fim em si mesmo. 

Na história da AIDS, desde sua descoberta até os dias de hoje, fica fácil 

compreender uma certa evolução do conceito de risco, segundo propõem Ayres et al 

(2003). As primeiras discussões giravam em torno da idéia de grupos de risco, que eram 

notoriamente os homossexuais, hemofílicos e outros. Todas as estratégias e políticas 

dirigiam-se a eles e o enfoque estava nos grupos. Lidar com grupos de risco é 

operacionalmente fácil: traçam-se políticas e estratégias muito mais focadas. Só que há 

uma série de limites aí. O problema de tal abordagem é que, além de alimentar uma 

série de estigmas, ela negligenciou uma grande quantidade de pessoas, que começaram 

a ser expostas ao vírus de maneira considerável, como as mulheres, heterossexuais, para 

as quais não havia nenhuma política ou estratégia. 

Isso forçou um deslocamento acerca do foco do risco. Não se tratava mais da 

identificação de grupos de risco, já que todos estavam expostos, de alguma forma e isso 

estava relacionado aos comportamentos assumidos, à postura individual de proteção ou 

não. Os discursos passaram a girar em torno da idéia de prevenção e responsabilização 
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individual de modo que a não-adoção das práticas recomendadas era vista como falha 

individual. O discurso passou a ser muito genérico a culpabilização agora era individual. 

É no entendimento das limitações da perspectiva de risco, sob qualquer um 

desses focos que, há pouco tempo, um outro conceito começa a ganhar força e a ser 

pensado, não para substituir as análises epidemiológicas de risco, mas para pensar uma 

outra relação com elas, que é o conceito de vulnerabilidade (Ayres, 2003). Pode ser 

definida como: 

Movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao 

adoecimento como a resultante de um conjunto de aspectos não 

apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que 

acarretam maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de 

modo inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de 

todas as ordens para se proteger de ambos (p. 123). 

Apesar de não se prescindir das análises epidemiológicas de risco, pois em 

muitos momentos lança mão delas, trabalhar com a noção de vulnerabilidade significa 

avançar em alguns aspectos. Primeiramente, enquanto o risco nasce da tentativa de 

buscar relações causais, a vulnerabilidade busca sínteses de fatores. Aquilo deve ser 

deixado de fora pela análise dos riscos, é o que interessa à noção de vulnerabilidade: “a 

co-presença, a mutualidade, a interferência, a relatividade, a inconstância, o não-

unívoco, o não constante, o não permanente, o próprio a certas totalidades circunscritas 

no tempo e no espaço” (Ayres, 2003, p. 127). 

O interesse da vulnerabilidade está na percepção de limites na construção de 

respostas efetivas e na denúncia da falácia de uma universalização extremada e acrítica. 

É preciso considerar o peso dos diferentes contextos sociais na determinação das 
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suscetibilidades, entendendo que as diferenças que se processam não podem ser vistas 

como atreladas a características grupais ou identitárias, fixas, mas como efeitos de 

relações sociais na trama complexa do tecido social. 

Todos nós vivenciamos vulnerabilidades, que não são fixas, estáticas. Em uma 

mesma situação estamos vulneráveis a alguns agravos e não a outros e as dimensões e 

graus de nossa vulnerabilidade mudam ao longo do tempo. Significa entender que há 

sempre gradações, mas todos estamos sempre vulneráveis em diferentes graus a 

diferentes coisas. Não se pode falar, portanto, de grupos ou pessoas vulneráveis, pelo 

menos não no sentido como é lido o conceito de risco. As pessoas podem estar mais ou 

menos vulneráveis a um determinado fenômeno em dado momento de sua vida e isso 

pode mudar em um próximo momento dependendo de uma articulação dinâmica de 

fatores das mais diversas ordens. 

Lidar com esse conceito, por outro lado, também apresenta as suas 

dificuldades. Uma delas é que de alguma forma pode-se continuar promovendo uma 

discriminação negativa de grupos mais afetados por condições adversas – especialmente 

as condições estruturais mais amplas que não tendem a mudar rapidamente. Nesse caso 

poderiam se inscrever mulheres, negros, jovens, pobres, etc., e a conseqüência mais 

direta disso seriam relações de vitimização e tutela. 

Apontar, portanto, os inúmeros invisíveis que o instrumento de notificação 

anuncia e passar a simplesmente articular políticas específicas para dar conta de cada 

um deles, seria mais ou menos ir nessa lógica: abarcar a todos os vulneráveis. Seria 

também, em certo sentido, manter o sentido identitário do risco, embora não seja 

atribuída ao indivíduo toda explicação por sua condição. 

Uma outra dificuldade em manejar o conceito de vulnerabilidade é o efeito 

paralisante que pode advir da percepção da amplitude e complexidade da apreensão e 
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transformação das situações e vulnerabilidades: se há tantos fatores em jogo e se há uma 

relação tão complexa entre eles, como dar conta de qualquer intervenção que seja? 

Ayres et al (2003) advogam que lançar mão do conceito de vulnerabilidade 

não significa dar respostas a ela. Significa mais uma forma de olhar os processos, uma 

outra forma de raciocínio. Além disso, eles sugerem alguns princípios. O primeiro é o 

da efetividade – é preciso ter em mente, entre as diversas alternativas, aquelas que têm 

mais chances de serem postas em prática. O segundo é o da operacionalidade – que 

significa, em alguns momentos, abrir mão de possibilidades mais ambiciosas em nome 

da efetividade de um processo. O terceiro é o da progressividade – é preciso ter em 

mente o que é efetivo e operacional a curto, médio e longo prazo, avançando nas 

estratégias. Por fim um quarto princípio, que articula os três, é a democratização radical 

da eleição e monitoramento de objetivos e estratégias. Este último princípio corrobora 

toda a perspectiva proposta na PNH para pensar os processos de trabalho, no traçar e 

operacionalizar estratégias. 

Diante da amplitude dos contextos “promotores’ de vulnerabilidade e dos 

princípios necessários para, diante dela, pensar a operacionalização, efetividade e a 

progressividade, convém lembrar que é no nível molecular que as verdadeiras 

possibilidades se operam, é nele que se potencializam as ações (Baremblitt, 1992) e que, 

portanto, trabalhar na ótica da vulnerabilidade associada a discussão do poder na esfera 

da microfísica das relações parece ser um caminho viável. 

É preciso pensar, portanto, uma outra concepção de poder, como propõe 

Foucault (1979/2004) e já foi discutido no segundo capítulo desse trabalho. 

Primeiramente, como já foi posto, o poder se exerce em vários níveis e em diversas 

direções, não segue uma escala hierárquica pré-definida e nem é exercido unicamente 

por parte do Estado em relação aos cidadãos. Não significa que este não exerça poder, 
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mas que o poder não está nele localizado, ultrapassando-o e complementando-o. O 

Estado captura alguns mecanismos, algumas relações, algumas instituições e aí exerce 

poder. Contudo sempre existem relações de poder que lhe escapam, que são os poderes 

periféricos e moleculares, ou seja, os que se exercem nas relações cotidianas, no mais 

distintos espaços, como forma de resistência. 

Não existe nenhuma definição a priori de quais sejam esses espaços ou de 

quem sejam as pessoas envolvidas, até porque se trata de uma relação dinâmica, sempre 

em movimento. O importante é entender que, onde há poder há resistência e, portanto, 

há potência em diversas direções. Todos exercem poder e sofrem seus efeitos nas mais 

diversas relações e é na negociação de seu exercício que nos situamos cotidianamente. 

O poder, portanto, não é um bem, algo se possa abrir mão ou delegar a outros. É um 

exercício contínuo. 

Além disso, como já foi posto, também, o poder não tem apenas negatividade, 

ele não é apenas repressor, mas possui uma positividade, uma eficácia produtiva. O 

poder é produtor de individualidade, assim como o saber. 

A potência para lidar com as vulnerabilidades, portanto, não esta nas políticas, 

ou nas grandes estratégias. Está nos embates e lutas de forças do dia a dia, no cotidiano 

de cada serviço específico. A eficácia de qualquer ação proposta ação surge no 

momento em que ela é negociada e sobre ela os envolvidos não têm o seu poder 

expropriado, ou seja, não lhes é imposta mas, ao contrário, eles o exercem também. 

Faz sentido, sim, levar em conta os princípios postos por Ayres et al (2003) de 

efetividade, operacionalidade, progressividade e democracia na eleição e 

monitoramento dos objetivos. É preciso considerar que a efetividade está relacionada ao 

exercício do poder e da negociação nos níveis micro de atuação, precisando ser 

articulados de modo democrático. A operacionalidade, por sua vez, implica nesse nível 
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de negociação, implica em realmente partir de propostas menos grandiosas, mas que 

façam sentido no nível molecular. A progressividade, por sua vez é parte desse 

processo, pois uma vez que se tem efetividade e operacionalidade, o processo tende a 

ser progressivo, quanto maior for o poder de se autogerir e de se autoanalisar do 

coletivo em questão. 

A PNH, por sua vez, constitui-se em um corpo de sustentação interessante 

sobre o qual apoiar diversas propostas em saúde, já que é uma política transversal – não 

um programa ou coisa parecida – que faz uma articulação interessante com o conceito 

de vulnerabilidade, que entende a humanização como oposição à violência e que não 

contradiz a idéia foucaultiana de poder e os princípios da análise institucional de 

autogestão e auto-análise (Brasil, 2004c e Brasil, 2004d). 

Diante de toda a problematização lançada em torno da idéia de risco no campo 

da epidemiologia, convém frisar que não é objetivo deste trabalho problematizar a 

epidemiologia em si e nem mesmo questionar o valor dos estudos epidemiológicos para 

o campo da violência. Até porque, como aponta Deslandes (2002), já há “inúmeros 

trabalhos epidemiológicos que permitem uma leitura mais complexa e histórica da 

violência, possibilitando tomada de decisões estratégicas” (p. 152). 

Convém, no entanto, problematizar algumas capturas a que o protocolo da 

violência está exposto ao ser assim denominado e, ao mesmo tempo, pensar algumas 

saídas, algumas possibilidades. As coisas não devem ser postas no nível de algum 

maniqueísmo do tipo ‘isso é bom’ e ‘isso é ruim’, até porque há muito mais coisas em 

jogo. Não se trata, então, de ser um problema, em si, o instrumento de notificação da 

violência ser pensado como um instrumento de vigilância epidemiológica, mas trata-se 

de ampliar a sua leitura, mesmo a partir da ótica desse campo. 
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Outra limitação do instrumento refere-se àquilo que ele propõe e, 

principalmente, a quem é direcionado, quando se levam em conta todos os invisíveis 

discutidos no tópico anterior. 

O protocolo de notificação está delimitado em sua função pelo seu próprio 

nome e pelo que ele permite que seja notificado: violência doméstica, sexual e/ou outras 

violências interpessoais. Há, claramente, um direcionamento que privilegia uma atuação 

frente a esses tipos de violência, deixando tantas outras de lado. Não é possível notificar 

a violência estrutural, institucional ou simbólica, inclusive aquela vivenciada pelos 

profissionais de saúde. 

Há que se frisar a positividade que existe em permitir que seja lançado um 

olhar, uma visibilidade a esses tipos de violência, reais, concretas, que demandam 

estratégias específicas de intervenção. Esse é um potencial desse instrumento. Contudo, 

ele contribui para a invisibilidade de outras manifestações da violência, igualmente 

concretas, reais, que também demandam estratégias de intervenção. 

Não me parece que seria o caso de tornar esse instrumento tão amplo que 

desse conta de todas as categorias, tipos, manifestações da violência e pessoas 

envolvidas. Isso provavelmente não seria possível e muito menos viável. O instrumento, 

do modo como foi pensado, dirigido aos usuários, tem sua legitimidade, sentido e 

importância. Pode ser um instrumento potencializador de outras estratégias. 

Contudo há que se pensar que ele é apenas um reflexo mais amplo de um 

movimento constatado nas políticas da área da violência, como foi discutido nos outros 

capítulos desse trabalho, acerca do lugar de ‘segundo plano’ em que os profissionais de 

saúde estão postos. Convém pensar estratégias que possam dar conta desses atores, não 

apenas no enfrentamento da violência cotidiana, em si, mas na valorização dos 

processos de trabalho como um todo, com toda a complexidade que isso significa. 
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Cabe pensar, em relação ao instrumento, especificamente, sobre o modo como 

os invisíveis anteriormente mencionados, estes sim, podem ser contemplados, ou 

assegurados tanto nas políticas, quanto nas estratégias de intervenção. 

Não se trata, porém, de apenas pensar o que incluir ou não incluir no 

instrumento e como dar conta daquilo que o extrapola. Trata-se também de pensar 

meios para potencializá-lo, dentro daquilo a que se propõe e do que de fato é possível, 

considerando toda a discussão feita aqui. Trata-se de pensar meios para que ele não seja 

um fim em si mesmo, um instrumento de desresponsabilização do profissional, o que 

seria a contramão da sua proposta. Se o que se pretende è viabilizar ações mais efetivas, 

implicar os profissionais no processo, fortalecer o entendimento de que a violência 

configura-se de fato como um problema de saúde pública, tudo o que não se deseja é 

mais um instrumento burocrático que sirva apenas para o cumprimento de formalidades. 

  Pretende-se que ele seja incorporado à rotina dos serviços, mas também 

convém ser pensado o que significa tal incorporação. Uma vez que se trata de um 

instrumento formal, ele já chega aos serviços como algo organizado, pronto, definindo 

funções em torno de si. Aquilo que é instituído, que passa a ser uma função, segundo o 

referencial da Análise Institucional perde a sua potência de promover o novo 

(Baremblitt, 1992). Se o estabelecimento específico elaborar normas muito rígidas em 

torno dele, a sua potência fica cada vez mais minada. O desafio é pensar como conjugar 

a incorporação desse instrumento à rotina do serviço, considerando que ele já chega 

como uma função definida e definidora, com a produção de um novo, isto é, com a não 

captura dele como um fim em si mesmo. 

A resposta parece estar no fato de que instituído e instituinte estão sempre 

articulados, não são opostos, de modo que a função está sempre aberta à potência da 

funcionalidade. A potência de gerar o novo está ali, de alguma forma. A questão não é o 
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instrumento em si, mas o modo como ele é manejado cotidianamente. Quanto maior for 

a consciência de que os efeitos que podem ser alcançados pela notificação da violência 

não são decorrentes dela, em si, mas do que se faz com ela ou de como ela é utilizada, 

maior será a potência dela nos serviços. Depende de a que ou a quem ela está a serviço. 

Sendo assim, a notificação pode ser entendida e funcionar como um 

equipamento ou como um dispositivo. Um equipamento refere-se aos aparatos, 

maquinarias e tecnologias diversificadas cuja finalidade fundamental é estar a serviço 

da repressão, do registro ou do controle social o que, como foi discutido ao longo desse 

trabalho, é perfeitamente possível acontecer com o protocolo da violência. Já o 

dispositivo, de maneira simples, pode ser entendido como o oposto do equipamento, 

está a serviço da vida, da produção, do desejo, do novo. Ele se forma da mesma maneira 

e ao mesmo tempo em que funciona, de modo que um dispositivo pode deixar de sê-lo 

em segundos. Ele gera acontecimentos, transformações, produz algo enquanto se 

produz.

Quando se fala em oposto entre essas duas instâncias aqui, não é na intenção 

de propor um lugar estático para esse ou qualquer instrumento. Na verdade há uma 

relação muito dinâmica em que não se pode dizer que algo “é” um equipamento ou um 

dispositivo; em dado momento, sob dadas relações funciona como tal e isso pode mudar 

a todo instante. Portanto a idéia que lanço aqui não é a de que o protocolo possa ser um 

equipamento ou dispositivo, mas sim o modo de manejá-lo é que pode funcionar, em 

dado momento, como um equipamento ou dispositivo. Não há um meio de viabilizar 

isso permanentemente e de forma duradoura, isso seria impossível pela própria 

dinamicidade e do processo. Além do que, uma vez permanente, uma vez estabelecido, 

o dispositivo deixa de ser dispositivo. 
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Ter em mente sempre os riscos de capturas a que o protocolo nos lança, é um 

meio de lidar com ele sem “cair no automático”. Não se trata apenas do modo de lidar 

com o protocolo, mas de como se colocar no fazer diário, inclusive em saúde, inclusive 

diante da violência e inclusive por meio desse instrumento. Dá pra perceber, no entanto, 

que se trata de um exercício diário, ético e político, que nunca tem fim e, ao mesmo 

tempo, nunca tem garantias. Por outro lado, depois de traçar todo esse percurso, parece 

não haver outra opção, que não seja esse engajamento. 

Convém ressaltar que esse lugar de dispositivo para o protocolo só é possível 

se ele tiver a potência de colocar em análise aspectos bem mais amplos, como a rotina 

dos serviços, as relações profissionais (entre si, com os usuários e com a gestão), o 

cotidiano de cada um. Em outras palavras, não ser um fim em si mesmo significa ser 

visto e manejado como analisador de outras coisas. O protocolo pode e funciona, em 

muitos momentos, como analisador de diversos aspectos e alguns foram vistos e 

destacados nesse trabalho. Por exemplo, ele atravessa e permite pensar os processos de 

trabalho em saúde, a relação entre o lidar com a violência e adoecimento dos 

profissionais, as limitações e potencialidades das políticas da área, dentre outras coisas.

Outros aspectos podem ter sido omitidos ou não visualizados aqui. Cabe 

ressaltar que cada um dos aspectos visualizados mereceria estudos mais aprofundados e 

poderia consistir, em si, em um outro trabalho, mas dar conta de cada um deles, 

individualmente excede os limites propostos por esse trabalho especificamente. 

Em relação à estratégia utilizada pelo NPVPS para implantação do protocolo 

na rede básica de saúde (discussão com os distritos, ida às unidades, uma a uma, tantas 

vezes quantas forem necessárias, etc.) ela provavelmente deverá estar sendo revista. 

Não porque não tenha sido interessante ou não tenha alcançado bons resultados. Pelo 

contrário, ela possibilitou inúmeras reflexões e a prova disso é esse trabalho. Além 
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disso, apesar de todas as limitações, creio que ela teve o mérito de pensar a realidade 

cada unidade como única, de aproximar a gestão, nos seus diversos níveis, dos serviços, 

de não propor um modelo homogêneo para toda uma cidade que nem de longe è 

homogênea. 

No entanto é difícil, no nível da gestão, conjugar o fazer ideal com as 

contingências reais de prazos, metas, cronogramas, contando ainda com uma equipe 

reduzida, com poucos recursos das mais diversas ordens. Fica apenas a possibilidade de 

lançar mão de toda esse reflexão na hora de traçar outra estratégia tentando a difícil arte 

de equilibrar o desejo e as contingências concretas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para concluir este trabalho, é preciso retomar os seus objetivos e pensar sobre 

eles: o que foi e o que não foi alcançado. Partirei, primeiro, dos objetivos específicos, 

para depois pensar o objetivo geral tentando sintetizar algumas questões e apontando 

outras que possam ter ficado em aberto. 

Quanto às demandas atendidas, o objetivo parece ter sido atendido na medida 

em que foi possível constatar e pensar sobre as principais demandas com as quais os 

profissionais se deparam, a saber, a violência intrafamiliar, particularmente contra 

crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Convém ressaltar, como já foi discutido, que 

esse tipo de informação precisa ser questionado, pois aquilo que é identificado como 

demanda de violência é aquilo que é reconhecido como tal. Ou seja, o reconhecimento 

está diretamente atravessado pelas concepções a respeito do fenômeno. 

Portanto, mais do que tomar essas informações como verdade última, 

especialmente as informações que serão advindas da notificação no momento em que 

estiver efetivamente implantada, é preciso pensar outras questões mais amplas que estão 

associadas a isso, como a visão que os profissionais têm acerca do seu papel, o quanto 

eles se consideram capazes ou não de intervir, que tipo de apoio eles esperam e 

efetivamente encontram no momento em que se deparam com situações de violência, 

etc. É preciso trazer luz sobre as violências que não estão sendo vistas e, por isso não 

notificadas – não porque não existam, mas porque não são devidamente reconhecidas 

(como a violência contra homens, que não seja a violência associada ao meio urbano, 

somente; a violência contra homossexuais, etc.). 
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Se por um lado não há como esperar que haja intervenções frente a um tipo de 

violência não reconhecida, por outro não significa que aquelas que gozam de 

reconhecimento estejam sendo devidamente enfrentadas. Mesmo a violência 

intrafamiliar contra os grupos citados, por mais que produza algumas provocações 

subjetivas em alguns profissionais, não é devidamente encarada e para ela não existem 

ações sistemáticas, organizadas (dentro do possível, considerando a complexidade do 

fenômeno e a singularidade de cada caso). Foi possível perceber que os profissionais 

oscilam em várias posições possíveis: não reconhecem ou não legitimam a violência 

como um problema de saúde, não sabem ou não identificam o seu papel diante dela, ou 

percebem, mas não sabem como ou não se sentem seguros para agir.

As dificuldades e inseguranças também são de várias ordens: desconhecimento 

de uma rede de serviços mais ampla ou descrédito para com a mesma, medo de 

represálias ou de envolvimentos com questões jurídicas ou legais, insegurança. As ações 

acabam sendo muito pontuais, individuais, fugindo à lógica pretendida nos novos 

modelos de atenção básica propostos. 

Tudo isso se configura como demanda a ser pensada pela gestão. Há que se 

pensar essas dificuldades, estratégias e percepções dos profissionais, tendo em vista a 

busca de formas mais efetivas de cuidado às vítimas de violência, aos agressores, aos 

familiares e mesmo aos profissionais, o que se configura como um grande desafio. 

As políticas da área da violência, por exemplo, apresentam limitações 

conceituais a esse respeito, de modo que faltam respaldos concretos que poderiam 

subsidiar as ações e estratégias específicas. Apesar de que nenhuma política pode dar 

conta da totalidade do fenômeno, especialmente um que carregue consigo tamanha 

complexidade. 
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A própria falta de registros sistemáticos e fidedignos dos casos atendidos nos 

diversos níveis de atenção em saúde – cada um com suas especificidades – também 

torna difícil pensar estratégias que façam sentido para a realidade local. Em relação aos 

dados, porém, convém, mais uma vez, lembrar que não são absolutos, que são 

atravessados pela subjetividade de quem os preenche, de modo que sempre dão conta 

daquilo que é visto, percebido e reconhecido. Ainda assim, com o devido cuidado de 

questioná-los, seriam ferramentas importantes, das quais o município ainda não dispõe 

totalmente e este trabalho revela uma iniciativa no sentido de tentar reverter esse 

quadro.

O que é preciso chamar a atenção aqui, e que foi revelado a partir da 

experiência desse trabalho, é que não basta implantar um protocolo de notificação na 

rede básica para que as coisas passem a funcionar ou para que se reverta o quadro de 

dificuldades para o enfrentamento da violência. Primeiro porque existe uma série de 

fatores que, como foi visto, precisam ser considerados, no momento de implantação 

desse instrumento e segundo porque, por mais que se levem em conta esses cuidados, 

nunca os dados poderão ser encarados como que contendo um estatuto de verdade que 

se espera. São sempre provisórios, parciais, incompletos e permeados de reticências e 

subjetividades. 

Os dados advindos da notificação não são a solução última de todos os 

problemas enfrentados. Na verdade eles levantam outro problema: o que fazer com 

eles? Como utilizá-los? Como dar conta de acompanhar as unidades para que ele não 

vire um mero instrumento burocrático? Como manter essas questões em pauta na 

realidade local? 

O protocolo de notificação, no processo em questão, serviu como um 

importante analisador de uma série de outros fatores. As estratégias que cada unidade 
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pensou para receber e dar conta desse instrumento revela um pouco das relações e dos 

processos de trabalho no espaço em questão. Embora a discussão pormenorizada das 

relações e processos de trabalho de cada uma dessas unidades individualmente 

ultrapasse os limites desse trabalho, até porque isso não seria possível com o que foi 

feito.

Mas é possível pensar que a violência, enquanto demanda para os serviços de 

saúde, e o protocolo são analisadores dos processos de trabalho em saúde, de uma 

maneira mais geral, no nível da atenção primária em saúde. A violência necessariamente 

convoca os profissionais para uma atuação que privilegie ou pelo menos inclua 

tecnologias leves de cuidado. Ela chama para a necessidade de se lançar mão de um 

trabalho vivo em ato. E as tecnologias leves que os profissionais dispõem para o seu 

enfrentamento (escuta, conversa, acolhimento, etc.) ora são vistas como insuficientes (e 

em muitos casos de fato são, pois precisam de outras intervenções), ora como 

inadequadas ou difíceis de serem empreendidas. 

Isso permite pensar os processos de trabalho de um modo mais amplo e não 

apenas no que se refere ao enfrentamento da violência, revelando que, como apontam 

Merhy e Franco (2003) a mudança do modelo assistência para a atenção básica, com 

foco no PSF, tem mudado a forma de produzir saúde, sem, no entanto, alterar os PT 

centrados nas tecnologias duras. O núcleo do cuidado continua se operando por meio de 

um processo centrado na lógica instrumental de produção de saúde, ou seja, não há uma 

alteração estrutural no modo de produzir saúde. O enfrentamento da violência, por 

exceder claramente os limites da RMC, por não se comportar como uma doença, 

evidencia essas dificuldades. 

O protocolo também se comporta como um analisador das políticas de saúde 

para o enfrentamento da violência, uma vez que é uma conseqüência delas e é criado 
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com o objetivo de dar conta de algumas necessidades apontadas por essas políticas. 

Percebe-se que cada um dos invisíveis que atravessa o instrumento, conforme discutido 

nesse trabalho, aponta para uma lacuna específica. Particularmente cabe ainda chamar 

aqui a atenção para a violência que atravessa os profissionais, não apenas a violência 

institucional vista como aquela que vem do Estado e passa dos profissionais para os 

usuários, mas todos as manifestações colaterais desta, que chegam ao profissional e 

passam por ele em diversos sentidos. O adoecimento, o sofrimento, a relação entre 

trabalho e desprazer são conseqüências desse processo. 

Fica, portanto, a necessidade de atentar para o profissional de saúde como 

parte fundamental desse processo e também como alvo de cuidados e suporte por parte 

da gestão. Mais uma vez percebe-se as limitações das políticas e diante disso, uma 

alternativa possível é a articulação das políticas de enfrentamento à violência, de saúde 

do trabalhador e da PNH. Mais do que isso esse trabalho aponta para a necessidade de 

uma articulação concreta, mais efetiva, em nível local, entre os setores e núcleos 

envolvidos com essas temáticas, bem como com a atenção básica de um modo geral. 

A violência pode ser pensada sim como um problema de saúde, mas por sua 

complexidade excede os limites desse campo no que se refere à efetividade de qualquer 

ação proposta. Portanto, qualquer ação que não leve em conta a necessidade dessas 

articulações, internas e tantas outras, externas ao campo da saúde, serão limitadas ou 

mesmo estarão fadadas ao fracasso. 

A efetividade de um processo como esse também depende de uma 

compreensão acerca das relações de força e de poder que se estabelecem nos diversos 

níveis de qualquer instituição e organização. A possibilidade de negociação, de 

problematização, de discussão das necessidades e dificuldades de cada serviço 

especificamente, bem como a possibilidade de cada um elaborar suas estratégias 
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próprias de incorporação do protocolo na sua rotina fazem diferença no resultado final 

da ação.

Fica aqui um outro desafio para a gestão: ser representante do Estado e, ao 

mesmo tempo, não lançar mão de suas prerrogativas para construir modelos de atenção 

ou propor ações realmente efetivas. Isso só é possível se se entende que lançar mão de 

qualquer meio autoritário do uso de poder não é efetivo e nem eficaz e se se reconhece 

que essa efetividade só é alcançada com um processo democrático entre as diversas 

partes envolvidas. 

Não há aqui a pretensão de que a estratégia proposta e apresentada nesse 

trabalho tenha sido a melhor ou a única possível, mas ela teve o mérito de contemplar, 

em algum nível, esses aspectos, no momento em que cada unidade pôde ser trabalhada 

individualmente.  Mas não há quaisquer garantias a esse respeito e nem mesmo de que o 

simples fato de o processo ter ocorrido, unidade por unidade, signifique que tenha 

havido a possibilidade de negociação, de auto-analise e de autogestão esperados ou 

desejados. Na verdade, apenas um processo de acompanhamento mais sistemático e 

contínuo dessas unidades, apenas um processo efetivo de trabalho na perspectiva da 

auto-analise e autogestão poderia revelar algo nesse sentido e isso, claramente, 

ultrapassou os limites desse trabalho. 

O objetivo específico de acompanhar e discutir o processo de implantação do 

protocolo, dentro do limite temporal aqui proposto, foi igualmente atendido e permitiu 

lançar um olhar mais amplo sobre uma série de outros fatores, como os que foram 

enumerados aqui. 

O último objetivo específico, cartografar os processos subjetivos que 

atravessam a atuação do profissional de saúde frente às demandas da violência e às 

implicações do ato de notificar, parece ter sido atendido em parte. Foi possível levantar 



198

alguns aspectos subjetivos que dificultam o lidar com a violência e com o protocolo 

(medo, insegurança, etc.). Mas em última instância, a decisão de notificar ou não, tanto 

vai além dos aspectos objetivos, de contexto, de serviços, de rede etc., quanto dos 

aspectos subjetivos aqui discutidos. Não creio que esse trabalho tenha respondido 

completamente o que realmente determina ou faz a diferença para que um profissional 

decida notificar. Foram lançados alguns aspectos, mas ainda podem existir outros 

fatores que a própria limitação do trabalho (inclusive temporal) não foi capaz de 

identificar.

Mas isso não foi empecilho para que se tenha atendido ao objetivo geral – 

discutir a estruturação da rede de prevenção da violência e promoção da saúde tendo 

como foco o processo de implementação da notificação em Natal/RN. Até porque o 

objetivo específico em questão foi atendido em parte e o suficiente para não impedir a 

consecução dos demais objetivos. Foi possível, portanto, pensar aspectos relacionados à 

própria atuação do NPVPS, da gestão, pensar a estratégia escolhida e tudo isso tendo 

como norte a construção dessa rede. 

Cada um desses aspectos problematizados ao longo do trabalho, para os quais 

a violência como demanda de saúde e o protocolo serviram de analisador, poderia ser 

objeto de uma pesquisa mais aprofundada. Nos limites desse trabalho, eles foram vistos, 

pontuados, minimamente discutidos, mas cada um deles poderia compor um trabalho à 

parte. Com os limites temporais e do que é proposto para um mestrado, quaisquer outras 

alternativas metodológicas, nesse momento, nos permitiria apenas pensar as mesmas 

questões aqui colocadas. A aposta que fica aqui lançada é a de que outros trabalhos 

seriam possíveis para dar conta daquilo que não foi alcançado e para isso, uma 

experiência de acompanhamento cotidiano de um serviço poderia servir para ampliar o 

leque de questões pontuadas. 
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De qualquer forma, até onde esse trabalho permitiu levar a discussão, os 

aspectos que foram problematizados, já apontam para uma série de considerações 

importantes para a gestão que pretenda não apenas implantar um protocolo de 

notificação da violência, mas pretenda fazê-lo de forma efetiva, considerando os 

diversos atores envolvidos, algumas dificuldades a serem enfrentadas, entre tantos 

outros desafios, dos quais esse trabalho pôde pontuar alguns. 
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