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LOUCURAS PERMITIDAS 

 

“Loucuras permitidas 

Existem vários tipos de loucura 

as que todos têm e as que ‘precisam’ de cura 

chamadas transtornos mentais 

são elas que nos separam dos que dizem ser normais 

Delírios coletivos são permitidos, divulgados, assistidos, aclamados, organizados 

e várias vezes repetidos 

tidos como exemplo de sanidade, interpretados com naturalidade 

nesse modelo doente de sociedade 

onde jogam os normais contra os doentes 

baseados em diferenças em suas mentes 

Crentes de sua superioridade, julgando até mesmo por idade 

reprimindo a criatividade, matando a infância e a vitalidade 

Qualquer sinal de tristeza, dor, felicidade é tratado como enfermidade 

quando o único erro do paciente 

foi experimentar a liberdade 

Libertou-se de qualquer grade ou corrente 

que um dia aprisionou sua mente 

e hoje é chamado de doente, apenas por ser diferente 

Não posso me exaltar, pensar ou me expressar 

sem que ameacem me internar 

tentam me descartar, me jogar fora 

acham que eu sou um lixo, um erro 

embora esqueçam que já passou da hora 

de trazer luz à minha história” 

 

 

*poema escrito por um adolescente, que preferiu manter seu nome em sigilo, durante as 

atividades da luta antimanicomial de 2018 em São Paulo. (MAIO, 2018) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa com o objetivo de compreender a 

concepção de agentes comunitários de saúde do município de São Bernardo do Campo sobre 

a violência doméstica envolvendo pessoas com sofrimento mental grave. Para que esse 

objetivo fosse alcançado, realizaram-se rodas de conversa com as agentes comunitárias de 

saúde de três Unidades Básicas de Saúde dos bairros: Demarchi, Batistini e Jardim Represa, 

para a discussão sobre os temas em questão. Foi necessário levantar com as profissionais qual 

a sua concepção sobre o fenômeno da violência doméstica e a existência desse problema no 

território e, diante desse contexto, verificar como as profissionais lidam quando percebem que 

uma pessoa que possui sofrimento mental é vítima de uma situação de violência doméstica, 

assim como as questões e angústias referentes ao modo dessas profissionais lidarem com essa 

situação. Foi utilizada para tratamento dos dados a Análise de Conteúdo recomendada por 

Bardin, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, que permitiram os conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

dessas mensagens. Como resultado, avaliou-se que, através da metodologia utilizada, foi 

possível produzir uma intervenção com as profissionais, no que diz respeito a pensar sobre as 

temáticas abordadas. Além de elas terem conseguido falar das questões relacionadas aos 

temas propostos, também conseguiram expor suas dificuldades em lidar com tais questões, 

trazendo demandas de novas possibilidades de intervenções futuras, que são propostas de 

novas rodas de conversa como espaços coletivos de debate entre essas profissionais. Dessa 

forma, esta pesquisa pretende contribuir com a visibilidade e reflexão para essa questão e seus 

desdobramentos que podem trazer repercussões importantes sobre a atuação dos agentes 

comunitários de saúde, particularmente em casos envolvendo a violência doméstica no 

contexto da saúde mental. 

Palavras-chave: Saúde mental. Violência doméstica. Agentes comunitários de saúde. 

Reforma Psiquiátrica. Desinstitucionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work consists of a qualitative research with the objective of understanding the 

conception of community health agents from São Bernardo do Campo of the domestic 

violence involving people with serious mental suffering. In order for this objective to be 

achieved were made conversation wheels with the community health agents of three basic 

units of health of the districts: Demarchi, Batistini and Jardim Represa for discussion on the 

topic in question. It was necessary to raise with the professionals what is their conception 

about the phenomenon of domestic violence and the existence of that problem in the territory 

and before this context, to see how the professionals deal when they realize that a person who 

has mental suffering is the victim of a domestic violence situation, as well as the issues and 

anguish related to how these professionals deal with this situation. It was used for the 

processing of data the content analysis recommended by Bardin, through systematic 

procedures and objectives of describing the content of the messages, which allowed the 

relative knowledge, the conditions of production/reception of these messages. As a result, it 

was evaluated that through the methodology used it was possible to produce an intervention 

with the professionals, with regard to thinking about the topics covered, and they were able to 

talk about the issues related to the themes proposed, they also managed to expose their 

difficulties in dealing with such issues, bringing demands of new possibilities for future 

interventions, which are proposals of new conversation wheels as collective spaces of debate 

among these professionals. In this way, this research intends to contribute to the visibility and 

reflection of this issue and its developments that can bring about significant repercussions on 

the performance of community health agents, particularly in cases involving violence in the 

context of mental health. 

 

Keywords: Mental health. Domestic violence. Community health workers. Psychiatric 

Reform. Desinstitutionalisation. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Iniciei meu percurso profissional na área social através da graduação em Serviço 

Social, realizada na Faculdade Paulista de Serviço Social, instituição na qual estudei no 

período de 2002 a 2005. 

 

Durante os anos de 2004 e 2005, fiz estágio em uma delegacia no munícipio de São 

Bernardo do Campo (SBC) e, paralelamente, em uma Central de Penas e Medidas 

Alternativas (CPMA) no mesmo município. Meu contato com a saúde mental 

profissionalmente iniciou nessa ocasião, pois realizei diversos atendimentos a cidadãos que 

faziam tratamento nos serviços de saúde mental do município. 

 

Esses cidadãos buscavam a delegacia com queixas de serem vítimas de conflitos, 

agressões, ameaças, calúnias, enfim, diversos tipos de violências que ocorriam direta ou 

indiretamente contra eles. Assim como tive contato com vários casos na CPMA que estavam 

relacionados com a saúde mental e violência doméstica, tal questão me chamava atenção na 

ocasião, pois era notório que, pelo fato de esses cidadãos terem algum tipo de sofrimento 

mental e suas demandas nem sempre serem acolhidas e/ou resolvidas, sofriam certa 

discriminação em algumas ocasiões ou mesmo eram vistos como os potenciais agressores 

pelo quadro de saúde mental que apresentavam. 

 

A questão de violência doméstica era constante no cotidiano dos locais em que 

estagiei, o que contribuiu para que eu quisesse estudar e entender melhor tal questão social, 

motivando-me a fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre o tema “violência doméstica 

de gênero”. 

 

Em 2006, trabalhei em um local que atendia crianças e adolescentes vítimas de 

violência doméstica e novamente tive contato com questões de saúde mental. Posteriormente, 

em minha trajetória profissional, trabalhando com imigrantes, em 2007/2008, novamente me 

deparei com muitos casos de usuários de saúde mental envolvidos em situações de violência 

doméstica. 
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Durante a minha trajetória na área social pelo fato de estar sempre em contato com 

questões relacionadas à saúde mental, além da curiosidade por tentar conhecer e entender 

melhor sobre o comportamento humano, busquei me aprofundar mais a respeito. 

No ano de 2010, quando fiz uma Especialização em Saúde Mental e Psiquiatria, 

realizei um estágio de observação nos serviços de saúde mental da Prefeitura de SBC. No 

local, há três serviços que funcionam no mesmo prédio: Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas Adultos (CAPS AD), Centro de Atenção Psicossocial Adultos (CAPS) e 

Pronto Atendimento Psiquiátrico. Na ocasião, minha monografia foi sobre a atuação do 

assistente social em casos de violência doméstica envolvendo usuários do CAPS de SBC. 

 

No período em que permaneci nesses locais, pude observar que a violência era um dos 

problemas que transparecia entre as pessoas atendidas por esses serviços, mas, ao contrário do 

que se ouve socialmente referente aos usuários dos serviços de saúde mental, que são vistos 

erroneamente como potenciais agressores, o que pude ver foram vários casos de pessoas 

vítimas de violência doméstica. 

 

No convívio que ocorreu nesse período de estágio com as pessoas atendidas nesses 

serviços e suas diferentes demandas, percebi a necessidade que elas têm em dividir suas 

angústias cotidianas. Fui me dando conta da necessidade que esses indivíduos têm de 

expressar seus sentimentos e pensamentos acerca inclusive da violência vívida e o quanto isso 

impacta em seu sofrimento mental. 

 

Em outubro de 2011, ingressei como funcionária do Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas Infantojuvenil (CAPS ADI) e de 2017 até os dias atuais venho trabalhando 

no CAPS III Silvina, no município de SBC, e tenho me deparado com muitos casos de 

violência doméstica envolvendo os usuários de saúde mental como vítimas. 

 

Diante disso, quero aqui discutir o fato de que a pessoa em sofrimento mental grave 

sofre situações de violência doméstica. Embora esse mesmo indivíduo seja visto 

historicamente como “o perigoso”, é ele quem sofre preconceito e ressalvas. 

 

Assim, busco com esse trabalho conhecer a percepção do agente comunitário de saúde 

sobre essa questão tão emblemática, que repercute na sua prática cotidiana, tendo em vista 
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que estes profissionais são os que têm maior possibilidade de contato com a população 

atendida pelo SUS. 

 

Acredito que uma pesquisa é uma oportunidade de observarmos, analisarmos e rever 

os nossos conceitos, revisitar a nossa prática cotidiana e contribuir nesse caso para futuras 

intervenções, tendo em vista que nenhuma das partes sai do processo de pesquisa inalterada, 

produzindo, dessa forma, uma transformação em todos que participam. 

 

Este estudo está dividido em sete etapas, e, dentre elas, estão: a introdução aos temas 

que permeiam e contextualizam as questões relacionadas ao objetivo da pesquisa e o 

problema que incita a realização dessa investigação. 

 

Foi traçado o caminho metodológico e, posteriormente, são apresentados e discutidos 

os dados colhidos na pesquisa, os quais foram organizados através de categorias. 

 

Ao final, traçaram-se algumas considerações parciais sobre o estudo realizado, assim 

como foi apontado um produto técnico que se trata de uma proposta de intervenção. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL BRASILEIRA 

 

 

Ao longo da história da humanidade, nem sempre a loucura foi compreendida como 

doença mental. Segundo Foucault (1996), o conceito de loucura não existiu desde sempre, 

mas começou a se estruturar a partir do momento em que se criou a distância entre a razão e a 

não razão. No final do século XVIII com o início do século XIX, houve a criação da primeira 

instituição exclusiva para loucos. 

 

A ação da Psiquiatria era moral e social, voltada para a normatização do louco, que era 

concebido como capaz de se recuperar, iniciando o processo da medicalização. A cura do 

doente mental ocorreu a partir de uma liberdade vigiada e no isolamento, que foi fundamental 

para o surgimento da Psiquiatria. Segundo a Psiquiatria clássica, os sintomas se tratam de um 

distúrbio orgânico, ou seja, a doença mental seria igual à doença cerebral e sua origem seria 

de causa endógena, dentro do organismo, referente a alguma lesão de natureza anatômica ou 

distúrbio fisiológico cerebral, sendo que o médico aqui exerce o papel fundamental. Portanto, 

a loucura como doença e o surgimento da psiquiatria como especialidade médica é recente na 

história da humanidade – aproximadamente 200 anos. O tratamento da pessoa em sofrimento 

psíquico grave ao longo dos tempos foi então sinal de exclusão, reclusão e, posteriormente, de 

asilamento. Portanto, deve-se ter em mente que a Psiquiatria surgiu e foi então instituída 

como aparato social encarregado de responder ao problema da loucura naquele momento 

histórico (FOUCAULT, 1996). 

 

O modelo de assistência psiquiátrica predominante no Brasil, segundo legislação de 

1934, propôs a hospitalização e o asilamento dessas pessoas, com o objetivo de atender, 

sobretudo, à segurança da ordem e da moral pública. Substituir uma Psiquiatria centrada no 

hospital por uma Psiquiatria sustentada em dispositivos diversificados, abertos e de natureza 

comunitária ou ‘territorial’ se tornaria a tarefa da Reforma Psiquiátrica (AMARANTE, 1994). 

 

Diante deste contexto, ocorreu um fato de grande importância para a história da 

Psiquiatria: a promulgação na Itália da Lei 180, conhecida como “Lei Baságlia”. 
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  A mundialmente pioneira Lei 180, dentre outros elementos, proíbe a construção de 

novos hospitais psiquiátricos e prevê a extinção progressiva dos já instalados e sua 

substituição por serviços comunitários. Veio coroar no campo legal as experiências 

assistenciais em Saúde Mental que se desenvolviam há alguns anos capitaneadas pelo 

psiquiatra veneziano Franco Baságlia (1924-1980) e que faziam parte do movimento da 

denominada Psiquiatria Democrática Italiana (BASÁGLIA, 2005). 

 

  A partir de Baságlia, as críticas às condições sub-humanas às quais eram submetidos 

os internos em hospitais psiquiátricos, tomaram a forma de uma contundente crítica aos 

próprios fundamentos da psiquiatria (mesmo das instituições em geral), que justificariam a 

radical assimetria – fonte de todos os abusos - entre o poder do médico e o do paciente 

(BASÁGLIA, 2005). 

 

 Baságlia propõe a substituição do conceito “doença mental” pelo conceito “existência 

de sofrimento”. Ele lutou por uma modificação no olhar que se tinha da loucura, para que 

pudesse ser vista como sofrimento existencial e social (BASÁGLIA, 2005). O movimento 

social que surge com Basaglia e seus colaboradores, decorrente de suas experiências práticas 

de desinstitucionalização seria denominado de Psiquiatria Democrática. 

 

Segundo Amarante (1994), a Reforma Psiquiátrica é um processo que surge no Brasil 

principalmente a partir do momento da redemocratização, em fins da década de 1970, fundado 

não apenas na crítica conjuntural ao subsistema nacional de saúde mental, mas também, e 

principalmente, na crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas clássicas e na 

desenvoltura de toda a movimentação político-social que caracteriza essa mesma 

circunstância de redemocratização. 

 

A Reforma na assistência à Saúde Mental brasileira diante da influência de Baságlia, 

se baseia no modelo italiano de desinstitucionalização. A política de saúde mental brasileira 

começa a ter movimentos de mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da saúde 

iniciada na década de 1980 com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam 

mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. O movimento foi impulsionado pela 

importância que o tema dos direitos humanos adquiriu no combate à ditadura militar e 

alimentou-se das experiências exitosas de países europeus na substituição de um modelo de 
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saúde mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitários com 

forte inserção territorial (AMARANTE, 1994). 

 

A atenção à saúde mental realizada no território pode levar à radicalização dos 

princípios da reforma psiquiátrica, permitindo a ativação de diversos recursos comunitários e 

familiares, em contraponto à lógica de isolamento inerente ao modelo manicomial 

(LANCETTI; AMARANTE, 2006). 

 

As concepções e práticas de saúde, segundo o novo paradigma da Reforma Sanitária e 

Psiquiátrica, não comportam mais um olhar fragmentado do sujeito, visualizando apenas a 

doença. “A força deste paradigma está no encontro com as pessoas que fazem o lugar, a fim 

de construir algo por meio de um diálogo verdadeiro” (CABRAL; LUCENA; GOUVEIA; 

FREITAS; PEREIRA, 2000). 

 

Esse processo de mudança se expressa especialmente por meio do Movimento Social 

da Luta Antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança do modelo de 

atenção e de gestão do cuidado: a Reforma Psiquiátrica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

As experiências municipais iniciaram a desinstitucionalização de moradores de 

manicômios, iniciando-se, assim, o processo de criação e implantação dos CAPS – que são 

serviços constituídos por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e 

realiza atendimento às pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente e às pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, em 

regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não intensivo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

 

No Brasil, a reforma da atenção à saúde mental tem como marco a Lei 10.216 

aprovada em abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O 

direcionamento dado por esta Lei é o de uma atenção em Saúde Mental preferencialmente 

comunitária, com equipamentos territorializados, seguindo a lógica do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2002). 
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Realiza-se o trabalho no CAPS prioritariamente em espaços coletivos de forma 

articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes. O cuidado é 

desenvolvido através de Projeto Terapêutico Individual, envolvendo em sua construção a 

equipe, o usuário do serviço e sua família. A ordenação do cuidado estará sob a 

responsabilidade do CAPS e/ou da Atenção Básica (AB), garantindo permanente processo de 

cogestão e acompanhamento longitudinal do caso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

Simultaneamente, o funcionamento corrente da AB carrega importantes elementos da 

promoção da saúde mental, como caminhadas, iniciativas culturais e de protagonismo político 

(LANCETTI; AMARANTE, 2006). 

 

Segundo o Ministério da Saúde, foram criados os Serviços Residenciais Terapêuticos 

– que são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de 

internação de longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

 

2.2 A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

 

Nesse processo de desconstrução da lógica manicomial, a construção de uma Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) é instituída com a Portaria n. 3088, de 23 de dezembro de 2011, 

com republicação em 21 de maio de 2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a).  

 

A portaria dispõe sobre a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 

saúde para pessoas com sofrimento psíquico grave e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Seus objetivos 

gerais são: a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral, a promoção 

de vínculos das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção e a garantia da articulação 

e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado 

por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a). 
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A Saúde da Família é uma das principais estratégias, propostas pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, para reorientar o modelo assistencial do SUS, a partir da AB (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1998). 

 

O trabalho da Equipe de Saúde da Família (ESF) pressupõe um conjunto de ações 

individuais e coletivas relacionadas à promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação – constituindo-se em uma das principais portas de 

entrada para o sistema de saúde, devendo resolver 80% dos problemas de saúde da população. 

Ela está centrada na família e na participação ativa da comunidade e dos profissionais 

responsáveis pelo seu cuidado (CAMPOS; GUERRERO, 2010). 

 

À equipe de saúde da família cabe reconhecer que o núcleo familiar também precisa 

de apoio por parte do serviço e que a família tem o papel fundamental para o bom 

desenvolvimento do cuidado ao usuário. Portanto, as ações de saúde mental na saúde da 

família devem fundamentar-se nos princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica. O princípio 

da Reforma Psiquiátrica é a desinstitucionalização e pressupõe a manutenção da pessoa em 

sofrimento mental grave em seu território, ou seja, no seu cotidiano, evitando a internação e, 

se esta for necessária, que seja de curta duração e preferencialmente em emergência 

psiquiátrica, possibilitando assim a preservação dos seus vínculos com seus familiares e suas 

redes sociais (BRASIL, 2013). 

 

No que se refere à AB em saúde, temos as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em que 

o serviço é desenvolvido por uma equipe multiprofissional responsável por um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange: a promoção, a proteção, a 

prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a redução de danos, com o objetivo de 

desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e 

nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. A função primordial da UBS é 

ser um ponto de atenção que desenvolve ações sempre que necessário, com os demais pontos 

da rede. 

 

Já no que se refere à Atenção Psicossocial Especializada, definem-se os CAPS como 

local de acolhimento e o cuidado das pessoas em fase aguda do sofrimento psíquico, seja ele 

decorrente ou não do uso de crack, álcool e outras drogas. Nas situações que necessitem de 
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internação ou de serviços residenciais de caráter transitório, o CAPS deverá articular e 

coordenar o cuidado. Os CAPS estão organizados nas seguintes modalidades: 

 

a) CAPS I: atende pessoas com sofrimento psíquico grave e persistentes e também 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as 

faixas etárias. Indicado para municípios com população acima de 20.000 

habitantes; 

 

b) CAPS II: atende pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente, podendo 

também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local. Indicado para 

municípios com população acima de 70.000 habitantes; 

 

c) CAPS III: atende pessoas com sofrimento psíquico grave e persistente, 

proporcionando serviços de atenção contínua, com funcionamento 24 horas. 

Indicado para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes; 

 

d) CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto indicado para 

municípios ou regiões com população acima de 70.000 habitantes. 

 

e) CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as 

normativas do ECA, com necessidades de cuidados clínicos contínuos, com 

funcionamento 24 horas. Indicado para municípios ou regiões com população 

acima de 200.000 habitantes; 

 

f) CAPS i: atende crianças e adolescentes com sofrimento psíquico grave e persistente 

e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço indicado para 

municípios ou regiões com população acima de 150.000 habitantes. 

 

Dentre os elementos da RAPS, contemplam-se também os pontos de atenção da Rede 

de Atenção às Urgências – o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), Consultório na Rua, Centro de Convivência 
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e as 05 Unidades de Acolhimento Transitório, além da rede hospitalar geral na área da saúde. 

Essa rede é constituída de forma intersetorial para que possa fornecer o cuidado integral por 

meio de estratégias substitutivas, na perspectiva da garantia de direitos com a promoção de 

autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva inclusão social e contando 

com serviços das Secretarias das áreas da: Educação, Justiça, Assistência Social, Esporte, 

Trabalho e Cultura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a). 

 

O Ministério da Saúde prevê que as UBS cumpram também uma importante função na 

composição dessa rede comunitária de assistência em saúde mental. Os profissionais de saúde 

realizam diariamente, por meio de intervenções e ações próprias do processo de trabalho das 

equipes, atitudes que possibilitam suporte emocional às pessoas em situação de sofrimento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

 

2.3 O CENÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E O AGENTE COMUNITÁRIO  

      DE SAÚDE 

 

 

Após explanação sobre o contexto da saúde mental, cabe apresentar o cenário no qual 

trabalha o Agente Comunitário de Saúde (ACS), que, de forma geral, atua na AB, em 

Unidades Básicas de Saúde da Família. Essa estratégia consiste num redirecionamento do 

modelo assistencial, coordenado pela AB, em conformidade com os princípios do SUS, 

requerendo outra dinâmica no processo de trabalho nas UBS, com descrição de 

responsabilidades entre os serviços e a população. Para implementar tal proposta, é 

imprescindível o reconhecimento do território, entrando em cena o trabalho do ACS. Segundo 

o Ministério da Saúde, ele deve ser o elo cultural entre a população e os serviços de saúde, 

potencializando a participação da comunidade no processo de promoção, recuperação, 

prevenção e educação em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

 

A prática da ESF promove ações que aproximam sistema/equipes de saúde e as 

comunidades, por meio de visitas e acompanhamentos iniciados nos territórios onde essas 

pessoas vivem (SILVA et al., 2014). 
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O Programa Saúde da Família, da qual faz parte a ESF, conta com uma equipe 

multidisciplinar que é composta por: médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, ACSs e, a 

partir de 2000, dentista. O ACS tem-se revelado o ator mais intrigante na relação de trocas 

estabelecidas entre saberes populares de saúde e saberes médicos-científicos. Pode-se dizer 

que o fato de ser o ACS uma pessoa que convive com a realidade e as práticas de saúde do 

bairro onde mora e trabalha, e ser formado a partir de referências biomédicas, faz desse um 

ator que veicula as contradições e ao mesmo tempo, a possibilidade de um diálogo profundo 

entre estes dois saberes e práticas (NUNES et al., 2002). 

 

A profissão do ACS é amparada pela Lei n. 11.350, de 5 de outubro de 2006 

(BRASIL, 2006). Segundo o art. 3º, cabe aos ACS exercer, sob supervisão, atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas de acordo com as diretrizes do SUS. Ainda, de acordo 

com a legislação, são atividades dos ACS: ações básicas tais como o incentivo ao aleitamento 

materno, a realização do pré-natal, a prevenção das doenças transmissíveis, não transmissíveis 

e dos riscos ambientais, a busca de portadores de doenças crônico-degenerativas e a 

identificação das doenças de notificação compulsória, entre outras, que contribuem para a 

promoção da saúde coletiva (BRAND; ANTUNES; FONTANA, 2010). 

 

Relacionando-se a função desse profissional ao perfil esperado, são solicitadas 

algumas habilidades e competências, tais como: boa comunicação com a população 

considerando o sigilo e a ética; bom relacionamento interpessoal com a equipe; e senso de 

organização com constante vigilância à saúde. Com essas características, espera-se que ele 

possa colaborar na construção e manutenção da qualidade da assistência prestada, 

identificando problemas e participando coletivamente da sua resolução (BRAND; 

ANTUNES; FONTANA, 2010). 

 

É relevante salientar que a humanização do serviço prestado, bem como sua 

cooperação na identificação dos nós críticos, com a consequente satisfação das necessidades 

levantadas, pode garantir a criação de ambientes saudáveis (BRAND; ANTUNES; 

FONTANA, 2010). 

 

A imersão no cotidiano de trabalho do ACS revela experiências singulares que 

contribuem para uma reflexão crítica sobre o processo de trabalho e a formação da identidade 
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desse profissional. O lugar de mediação que ele ocupa, por si mesmo, evidencia a 

complexidade e as contradições das inter-relações no território, especialmente aquelas 

marcadas por alto grau de vulnerabilidade que, expressas pela miséria e violência, delineiam 

contextos desencadeadores de intenso sofrimento (SILVA et al., 2014). 

 

Lancetti (2006, p. 95) afirma que é na “alma comum e comunitária que está radicada a 

potência terapêutica dos agentes comunitários de saúde”. O fato de entrar na casa da família 

lhes permite observar situações que nem sempre são abordadas nas consultas, verificando a 

relação entre seus moradores e suas condições de vida. 

 

A continuidade e o estabelecimento de vínculo entre a equipe e a população são 

abordados pelos agentes de saúde como uma forma de detectar situações antes mesmo que 

elas cheguem ao serviço e de atender com presteza às necessidades dos moradores 

(BORNSTEIN; DAVID, 2014). 

 

Foi pensando nessa posição estratégica desses profissionais que se optou por abordá-

los sobre o fenômeno da violência doméstica que atinge o usuário de saúde mental e a sua 

percepção sobre essa temática, já que estão inseridos no território geograficamente conhecido 

que esta pesquisa se tratou, pois, através de seu trabalho, esses profissionais têm uma 

proximidade que possibilita conhecer a história de vida dessas pessoas e de seus vínculos 

familiares e com a comunidade onde moram, bem como com outros elementos dos seus 

contextos de vida, que lhe permitem contato com o usuário do serviço e com sua realidade.  

 

Todos esses fatores vão auxiliar na construção de um processo de cuidado que se 

espera para uma fortificação do vínculo entre profissional e indivíduo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

 

 

2.4 O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

O caso da violência doméstica é um exemplo da transição que reúne questões sociais e 

problemas de saúde, pois a violência não é um problema médico típico, mas sim, 

fundamentalmente, um problema social que acompanha toda a história e as transformações da 
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humanidade. No entanto, a violência afeta muito a saúde, que atravessa todas as classes e os 

segmentos sociais (MINAYO, 2013). 

 

Conforme preconiza o SUS, as intervenções são concebidas na realidade do dia a dia, 

com as singularidades dos atendidos, das especificidades que trazem consigo, da região onde 

vivem, pois o trabalho na AB é longitudinal, é um cuidado à saúde das pessoas que deve 

acontecer ao longo do tempo, independentemente da demanda apresentada, que é produzido 

através dos encontros entre o atendido e o profissional. Esses encontros oferecem ao 

profissional a possibilidade de conhecer as demandas de saúde da população de seu território.  

 

Com esse conhecimento, a equipe de saúde tem como criar recursos coletivos e 

individuais de cuidado avaliados como os mais necessários ao acompanhamento e ao suporte 

de seus usuários e de sua família inclusive (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

Por ter um papel privilegiado no convívio com o grupo familiar, o setor da saúde é um 

dos principais setores sociais, capaz de atuar preventivamente sobre as formas de violência 

doméstica sofrida e praticada nas famílias, tendo em vista que as múltiplas faces da violência 

doméstica impactam diretamente as famílias, afetando esse importante grupo social. Por outro 

lado, algumas famílias são como qualquer outro grupo, pois são também agentes da violência 

doméstica, potencializando sua dinâmica na sociedade (NJAINE; ASSIS; CONSTANTINO, 

2013). 

 

Tomaz (2002) considera que as diferentes formas de atuação do ACS e da equipe de 

saúde não devem ser necessariamente antagônicas, mas sim complementares. A vertente de 

vigilância a situações de risco e assistência a doenças mais frequentes deve ser realizada 

conjuntamente e em consonância com a da promoção da saúde e da qualidade de vida.  

 

Os profissionais de saúde, pela posição que ocupam na prestação de serviços à 

população, são essenciais na identificação de indivíduos e grupos populacionais de risco. 

Componente da ESF, o ACS é um importante profissional que tem condições de detectar a 

violência intrafamiliar ao desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção das 

doenças e agravos, vigilância à saúde e de ações educativas individuais e coletivas nos 

domicílios e na comunidade (GARBIN et al., 2014). 
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Figura de extrema importância dentro da ESF, o ACS acompanha os pacientes em suas 

áreas de atuação e serve de ponte entre os usuários e o serviço de saúde. Ao transitar entre o 

equipamento, representante do saber biomédico, e os munícipes, torna-se potente dentro de 

sua área de atuação, pois, inserido em sua comunidade, identifica necessidades e situações em 

que as pessoas acompanhadas podem se beneficiar de assistência (MOURA; SILVA, 2015). 

 

A condição exigida de residir na área de abrangência de atuação e o contato constante 

com as famílias por meio das visitas domiciliares possibilitam a esses trabalhadores a 

construção de um vínculo de confiança e respeito com a comunidade que facilitam a 

percepção da violência e o apoio às vítimas (GARBIN et al., 2014). 

 

 

2.5 ALGUNS CONCEITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 

A violência doméstica possui um percurso histórico que permeia a humanidade há 

muitos anos, não sendo nova no contexto das sociedades. Não obstante, é recente como 

questão central de interesse pela comunidade e como questão de saúde pública, que pode e 

deve tê-la como campo de intervenções e alvo de ações específicas no âmbito das relações 

para seu enfrentamento (SCARANTO; BIAZEVIC; CROSAT, 2007). 

 

Este tipo de abordagem atinge não somente o usuário, mas a família que passa a ser 

acompanhada pela equipe, que é um fator de relevante importância em casos de violência, 

pois tal problemática pode acometer todo o grupo familiar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

 

 
Violência Doméstica é toda iniciativa que procura exercer coação, que tenta 

impedir-lhe a liberdade de reflexão, de julgamento, de decisão e que termina por 

rebaixar alguém ao nível de meio ou instrumento num projeto que absorve e 

engloba, sem tratá-lo como primeiro parceiro livre e igual. A violência é uma 

tentativa de diminuir alguém, de constranger alguém a renegar-se a si mesmo, a 

resignar – se à situação que lhe é proposta, a renunciar a toda luta, a abdicar de si 

(VILELA, 1977, p. 78). 

  

Conforme Cavalcanti (2007, p. 17), 

 
A violência doméstica pode ser praticada contra o gênero feminino e masculino. É 



26 

 

 

um tipo de violência que ocorre dentro de casa, nas relações entre as pessoas da 

família, entre homens e mulheres, pais, mães e filhos, entre jovens e idosos, ou seja, 

é praticada geralmente por um membro da família que vive com a vítima, podendo 

ser este homem ou mulher, criança, adolescente ou adulto.  

 

 

Sua importância é relevante sob dois aspectos; primeiro, devido ao sofrimento 

indescritível que imputa às suas vítimas, muitas vezes silenciosas e, em segundo, porque, 

comprovadamente, a violência doméstica pode resultar em problemas de saúde física e/ou 

mental da vítima. 

 

Para entender a violência doméstica, deve-se ter em mente alguns conceitos sobre a 

tipologia e a dinâmica proposta por Dalhlberg e Krug (2006), subdividindo-a em diversas 

faces: 

 

a) Violência física: é o uso da força com o objetivo de ferir, deixando ou não marcas 

evidentes. São comuns murros e tapas, agressões com diversos objetos e 

queimaduras por objetos ou líquidos quentes. Quando a vítima é criança e/ou idoso, 

além da agressão física também são considerados violência os atos de omissão 

praticados pelos responsáveis; 

b) Violência psicológica: esse tipo de violência é tão ou mais prejudicial que a física, 

sendo caracterizado por rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, 

desrespeito e punições exageradas. Trata-se de uma agressão que não deixa marcas 

corporais visíveis, mas emocionalmente causa cicatrizes indeléveis para toda a vida. 

 

Outra forma de violência psicológica é fazer o outro se sentir inferior, dependente, 

culpado ou omisso. Normalmente, é o tipo de agressão dissimulada pelo pai em relação aos 

filhos, quando esses não estão se saindo exatamente do jeito idealizado. 

 

As ameaças de agressão física (ou de morte), bem como as crises de quebra de 

utensílios, mobílias e documentos pessoais também são considerados violência psicológica. 

 

c) Violência verbal: esse tipo de violência normalmente se dá concomitante à 

violência psicológica. Alguns agressores verbais dirigem ofensas contra outros 

membros da família, incluindo momentos quando esses estão na presença de 
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outras pessoas estranhas ao lar. Ainda dentro desse tipo de violência estão os casos 

de depreciação da família e do trabalho do outro; 

d) Violência moral: entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

 

Outro tipo de violência verbal, moral e psicológica diz respeito às ofensas morais. 

Muitas vezes, a intenção dessas acusações é mobilizar emocionalmente o(a) outro(a) e fazê-

lo(a) se sentir diminuído(a). O mesmo peso de agressividade pode ser dado aos comentários 

depreciativos sobre o corpo do outro indivíduo. Com tal atitude, o agressor pode mobilizar os 

membros da família para conseguir alguma atenção: 

 

e) Violência sexual: caracteriza-se por atos físico-genitais que incluem carícias nos 

órgãos genitais, tentativas de relações sexuais, masturbação, sexo oral, penetração 

vaginal e anal. Podem ser tipificados em: atentado violento ao pudor, corrupção de 

menores, sedução e estupro. Este tipo de violência está também vinculada a outras 

formas de agressão, como: a violência física e a restrição à liberdade, mas que tem 

se comprovado cada vez mais que é um fenômeno que independe do gênero. O 

abuso sexual está ligado a problemas de saúde pública e reprodutiva, tais como 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada, além das disfunções 

sexuais que podem produzir. A violência sexual praticada durante a gravidez 

representa fator de risco para saúde da mulher e do feto; 

f) Violência patrimonial: é entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades; de acordo com a Lei n. 11.340, de 7 de 

agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. 

 

Destaque-se que a Lei Maria da Penha, por força do caput do art. 5º da nossa 

Constituição Federal, também é aplicada a todas as pessoas, não somente às mulheres. 

 

Como “patrimônio”, portanto, são definidos os bens, de propriedade exclusiva ou não 

da vítima: 

 

– de relevância patrimonial e econômico-financeira direta; 
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– que apresentam importância pessoal (objetos de valor efetivo ou de uso pessoal) e 

profissional, necessários ao exercício da vida civil e à satisfação das necessidades 

vitais. 

 

A caracterização da violência patrimonial se dá especialmente: 

 

a) quando o agressor, com o intuito de vingar-se ou obrigar a vítima a persistir no 

relacionamento, mesmo contra a vontade dela, recusa-se a entregar à vítima seus 

bens, valores, pertences e documentos; 

a) nos casos de não pagamento de pensão alimentícia, independentemente de fixação 

judicial. Nesse caso, o delito configura também o “abandono material” previsto no 

art. 244 do Código Penal; 

b) quando a vítima, coagida ou induzida a erro, transfere bens de sua propriedade para 

o agressor. 

 

 

Importante destacar que muitas condutas consideradas pela sociedade como 

demonstrações de afeto, na verdade, constituem violência patrimonial: 

 

a) impedir o acesso ao dinheiro ou aos meios de obtê-lo, forçando a mulher a se tornar 

financeiramente dependente do agressor até para ver satisfeitas necessidades 

básicas como alimentação, vestuário e moradia; 

b) impedir a pessoa de trabalhar ou frequentar a escola; 

c) reter os meios de sobrevivência, como alimentação; 

d) impor exigências para que a mulher justifique os seus gastos, que geralmente são 

acompanhadas por punição da vítima através de abuso físico, verbal ou sexual; 

e) proibir a pessoa de manter conta bancária pessoal. 

 

A questão da violência deve ser entendida dentro do contexto social mais amplo, pois 

acaba influenciando e sendo influenciada, ao mesmo tempo, pelas relações entre as pessoas, 

além de impactar de diversas formas no convívio desse indivíduo na comunidade em que está 

inserido, nas suas relações sociais e, inclusive, no atendimento dos profissionais de saúde com 

o usuário no desenvolvimento das propostas terapêuticas (DALHLBERG; KRUG, 2006). 
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Tendo em vista que essa questão de violência doméstica é um fenômeno que perpassa 

por vários aspectos da vida de quem sofre esse problema, pois trata-se de uma questão que 

deve ser observada pelo ponto de vista do campo da saúde, jurídico e social, é importante 

salientar sob o aspecto jurídico que existem legislações as quais abordam essa temática, e tais 

legislações que irão nortear as intervenções no campo da assistência social. Estas leis serão 

mencionadas a seguir. 

 

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, como Lei n. 11.340, visa 

proteger a mulher da violência doméstica e familiar. Foi dada a ela o nome da farmacêutica 

Maria da Penha devido à luta para ver seu agressor condenado (Conselho Regional de Serviço 

Social do Estado de São Paulo [CRESS SP], 2007). 

 

Essa lei é para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, sejam elas: 

heterossexuais e homossexuais, ou seja, as mulheres transexuais também estão incluídas 

(CRESS SP, 2007). 

 

A Lei Maria da Penha não se restringe apenas aos casos de agressão física, mas 

também estão previstas nela as situações de violência psicológica, como afastamento dos 

amigos e familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia. 

Segundo essa lei, a vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao 

agressor, que não precisa ser necessariamente o marido ou companheiro, mas pode tratar-se 

de um parente ou uma pessoa do seu convívio (CRESS SP, 2007). 

 

Cabe ressaltar que essa lei faz menção aos idosos e diz que os casos mais comuns de 

violência patrimonial contra idosos, no âmbito da Lei Maria da Penha, são: 

 

a) exploração dos bens e renda do idoso; 

b) realização de operações bancárias em nome do idoso contra a sua vontade; 

c) controle total ou parcial dos proventos do idoso. 

 

 Os idosos possuem uma legislação específica, o Estatuto do Idoso, criado pela Lei 

Federal n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, o qual está apto a proteger e a tutelar os direitos 

do idoso, combatendo a violência, através da análise de seus principais aspectos penais e 
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processuais. Também prevê a fiscalização e punição dos casos de maus tratos e violência na 

velhice no ambiente doméstico ou intrafamiliar (CRESS SP, 2007). 

 

Outra legislação importante a ser mencionada é o ECA (Lei n. 8069/90, de 13 de julho 

de 1990), que diz respeito à defesa dos direitos das crianças e adolescentes/jovens, fornecendo 

diretrizes básicas para a defesa intransigente e garantia desses direitos, dos quais cabe 

ressaltar em se tratando mais especificamente de violência doméstica os seguintes direitos 

(CRUZ, 2013): 

 

a) direito à proteção, à vida e à saúde com absoluta prioridade e sem qualquer forma 

de discriminação; 

b) direito à proteção contra qualquer forma de discriminação, negligência ou maus 

tratos; 

c) direito ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral. 

 

Tendo em vista que violência contra crianças e adolescentes que acontece dentro do 

próprio lar é um fenômeno grave, que não pode ser tratado como um problema que diz 

respeito somente à família, segundo o ECA tanto a comunidade quanto o Estado devem 

intervir contra práticas consideradas abusivas para garantir a proteção integral desses cidadãos 

(CRUZ, 2013). 

 

Crianças e adolescentes agredidos apresentam várias características de 

comportamento. Essas características, no entanto, não representam nada isoladamente nem 

são prova de que a criança sofreu algum tipo de violência. Mesmo assim, elas não devem ser 

negligenciadas. A criança que apresentar uma mudança de comportamento brusca deve ser 

examinada por um médico(a), enfermeiro(a) ou psicólogo(a), dependendo do caso, o mais 

rápido possível (CRUZ, 2013). 

 

Por esse motivo, segundo preceitos do ECA se faz necessário que os profissionais 

possam contribuir para formação de uma rede de prevenção e combate às diversas formas de 

violência doméstica (CRUZ, 2013). 
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Outra lei que aborda questões relacionadas à violência doméstica é a Lei Brasileira de 

Inclusão. Trata-se do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado em 6 de julho de 2015, 

o qual trata do tema nos seguintes artigos (BRASIL, 2015 p01): 

 
Art. 4

o
 Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

Art. 5
o
 A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 

desumano ou degradante.  

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são 

considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, 

com deficiência. 

 

Em se tratando mais especificamente às pessoas que possuem sofrimento psíquico 

grave, nomeado por transtornos mentais, existe uma legislação de extrema importância dentro 

do processo da Reforma Psiquiátrica e na garantia de Direitos. Trata-se da Lei 10.216, de 6 de 

abril de 2001, cabendo mencionar os principais artigos que estão relacionados com esta 

pesquisa (CRESS SP, 2007, p366): 

 
Art 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 

que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à 

raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, 

família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu 

transtorno, ou qualquer outra. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar 

sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho 

e na comunidade;  

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos 

mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada 

em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades 

que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais (CRESS 

SP, 2007, p 367.). 

 

Em relação aos usuários de saúde mental, cabe ressaltar que a violência contra 

indivíduos com sofrimento mental é mais frequente do que na população em geral, menos 

identificada pelos profissionais de saúde e ainda pouco explorada pelos pesquisadores, sendo 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11111782/art-3-da-lei-10216-01
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necessárias mais pesquisas que forneçam informações para ações preventivas (DAY et al., 

2003). 

 

 

2.6 A ATENÇÃO BÁSICA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO  

 

 

Em relação à área da saúde em SBC, segundo informações da prefeitura, a 

organização e o desenvolvimento da AB são uma tarefa compartilhada entre a Secretaria 

Municipal de Saúde, com a Diretoria de Atenção Básica e Gestão do Cuidado, os Gerentes de 

UBS, profissionais de saúde, instituições parceiras e a população, por meio dos conselhos 

gestores locais. A ação conjunta de todos esses agentes deverá resultar no acesso da 

população a serviços de saúde eficientes e de boa qualidade (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

O Processo de Trabalho nas UBS deve estar pautado nas necessidades em saúde da 

população, com base numa intersecção partilhada entre o usuário e o profissional, na qual o 

primeiro é parte desse processo (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Segundo a Política Nacional da Atenção Básica, 

 
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

 

A AB é o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde e orienta-se pelos 

princípios do SUS da universalidade, acessibilidade, integralidade, equidade e da 

continuidade da atenção à saúde, responsabilização, humanização, vínculo e participação 

social. A AB caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia 

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (PREFEITURA 

DE SBC, s.d.). 
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As UBS – instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem – 

desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de 

qualidade (MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

 

No município de SBC, as UBS serão organizadas tendo por base o seu território e as 

necessidades em saúde da população. Assim sendo, o território deverá ser bem definido, 

possibilitando ao munícipe ter uma referência de serviço de saúde, e o trabalho deverá ser 

desenvolvido prioritariamente, por meio do enfoque familiar. As UBS são compostas por 

ESFs, sendo essas equipes compostas por: um médico generalista, um a dois enfermeiros, dois 

a quatro auxiliares/técnicos de enfermagem, dois médicos de apoio matricial (pediatra, clínico 

ou ginecologista-obstetra), e de seis a doze ACS. Essas equipes atuarão em um território 

composto por 6 a 8 mil pessoas (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

A AB passou por profundas transformações a partir da implantação de um amplo 

programa de revitalização de todas as suas unidades, com novas construções ou reformas e 

ampliações (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Após a criação da UBS Jardim das Oliveiras, em 2009, as demais unidades passaram 

por grandes reformas: Santa Cruz, São Pedro, Ferrazópolis, Finco, Taboão, Paulicéia, 

Orquídeas, Planalto, Nazareth, Alves Dias, Parque São Bernardo, Selecta, Jardim Represa, 

Vila Euclides, Farina, Jordanópolis, Vila Marchi, Demarchi, União, Silvina, Riacho Grande, 

Baeta Neves, Caminho do Mar, Leblon, Ipê, Vila Dayse e Alvarenga. Duas outras, a Rudge 

Ramos e a Batistini, ganharam novas sedes. Houve ainda a construção de duas novas 

unidades: Montanhão e Areião, ampliando para 34 o total de UBS do município 

(PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

Houve também na ocasião a expansão da ESF, que, em 2008, dispunha de apenas 16 

equipes, as quais cresceram para 133 ESFs, que respondem pelos cuidados de cerca de 600 

mil pessoas cadastradas na ESF (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

A rede de urgência e emergência foi completamente reestruturada. Construíram-se 

nove UPAs 24 horas no município, que garantem o atendimento a pequenas e médias 

urgências e emergências. SBC foi uma das primeiras cidades brasileiras de grande porte a 

implantar as UPAs 24 horas, oferecendo assistência 24 horas à população (PREFEITURA DE 

SBC, s.d.). 
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Houve ainda outros serviços de saúde que foram implantados no município nos 

últimos anos, como: o Hospital de Clínicas, abertura de novos leitos hospitalares e 

readequação dos hospitais Anchieta e Pronto Socorro Central, além da criação do Programa 

de Internação Domiciliar (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

A AB é a principal porta de entrada para a rede pública de saúde. Ela tem capacidade 

para resolver boa parte dos motivos que levam alguém a procurar os serviços de saúde, bem 

como assegura a continuidade do cuidado nos demais serviços da rede de saúde. O município 

conta atualmente com 34 UBSs, situadas estrategicamente em diferentes pontos da cidade. As 

UBS desenvolvem ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde e estão 

ligadas em rede a outros serviços de saúde (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Para atender às necessidades dos usuários e estabelecer vínculos com eles, a AB atua 

com base no território, procurando identificar os fatores de risco e a vulnerabilidade das 

comunidades (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Nas UBSs, os usuários realizam consultas, fazem exames, curativos e inalação, 

recebem medicamentos, são vacinados e ainda contam com toda a retaguarda para resolver 

problemas de saúde de menor gravidade. As equipes são formadas por médicos de família 

(generalista), clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, psiquiatras e obstetras, além de outros 

profissionais, como dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, ACSs e farmacêuticos. A prevenção e o controle das 

doenças são estimulados pelas UBSs por meio de atividades e campanhas voltadas a todas as 

faixas etárias.  

 

É na AB que as doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, podem ser 

diagnosticadas e controladas. Mesmo em casos mais complexos, é também a UBS o melhor 

caminho para se chegar aos exames e serviços especializados, pois é a partir dela que são 

feitos os encaminhamentos (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Os ACSs são profissionais de saúde que têm o papel extremamente importante no 

vínculo com os usuários. Os agentes visitam os domicílios para dar orientações e 
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encaminhamentos sobre diversos temas, como pré-natal, calendário de vacinação, combate à 

dengue e educação em saúde, entre muitos outros (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

A saúde de SBC está estruturada em uma rede de serviços: a AB, envolvendo a Saúde 

Bucal com 34 UBSs; a Atenção Especializada, que abrange a Reabilitação e Saúde Mental 

com sete CAPS e sete Unidades de Acolhimento Transitório, Nutrarte e Consultório na Rua; 

os serviços de Urgência e Emergência, com nove UPAs 24 horas e o SAMU 192; além dos 

quatro hospitais municipais e a Vigilância em Saúde (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

O município atua com base no território, sendo dividido em nove territórios, 

procurando identificar os fatores de risco e a vulnerabilidade das comunidades. Os serviços 

de saúde estruturam-se como pontos de atenção e cuidado, que devem se articular entre si 

para assegurar a continuidade do cuidado (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

O ACS reside na própria comunidade em que trabalha e tem como tarefas identificar 

problemas da localidade, buscar alternativas para o enfrentamento das situações juntamente 

com a população e participar ativamente na prevenção de doenças e na promoção da saúde 

(PREFEITURA DE SBC, s.d.). 
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3 HIPÓTESE 

 

A violência doméstica é uma questão social grave e que tem grande repercussão nos 

casos de saúde pública, todavia, tratando-se especificamente da saúde mental, existem casos 

de pessoas em sofrimento psíquico que sofrem com a violência doméstica. 
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4 OBEJTIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Compreender a concepção do Agente Comunitário de Saúde no município de São 

Bernardo do Campo (SP) sobre o fenômeno da violência doméstica envolvendo pessoas com 

sofrimento mental grave. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) levantar com os profissionais a existência de violência doméstica no território; 

b) compreender como os profissionais lidam com a questão da violência doméstica; 

c) identificar como os ACSs procedem quando percebem que uma pessoa que possui 

sofrimento mental é vítima de uma situação de violência doméstica; 

d) promover espaços de debate sobre a violência doméstica e saúde mental com os 

ACSs, por meio de rodas de conversa, conforme produto elaborado como resultado 

do trabalho realizado. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Para poder identificar melhor a questão da pessoa em sofrimento mental no lugar da 

vítima de violência doméstica, optou-se pela pesquisa qualitativa. Acredita-se que essa seja 

mais apropriada ao tipo de compreensão desse fenômeno, uma vez que essa pesquisa trabalha 

a significação dos fenômenos, os valores, as crenças, os hábitos, as atitudes e opiniões, 

contidas nas representações sociais (BARROS; LEHFELD, 2010). 

 

Conforme descreve Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo pode ser definido 

como: “o que se aplica ao estudo das relações, das representações, das crenças, das 

percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de 

como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. Deste modo, na 

pesquisa qualitativa o investigador está concentrado nos aspectos dinâmicos, sociais e 

individuais dos fenômenos, procurando capturá-los em sua totalidade, dentro do contexto 

daqueles que o experimentam.  

 

Esse autor afirma que a pesquisa qualitativa exploratória se destina a desvendar as 

várias maneiras pelas quais um fenômeno se manifesta, assim como os processos subjacentes 

e adjacentes. 

 

Minayo (2007) denomina como Ciclo de Pesquisa o processo de trabalho que começa 

com uma pergunta e termina com uma resposta ou produto. O ciclo de Pesquisa se 

configuraria como um trabalho em espiral, iniciado por uma fase exploratória, que neste caso 

trata-se do Projeto de Pesquisa, seguido por um trabalho de campo (a caracterização do 

território e as rodas de conversa), finalizado com a análise e o tratamento do material 

recolhido. 

 

Inicialmente, a proposta deste trabalho enquanto projeto de pesquisa, era a utilização 

do grupo focal como método de trabalho. Porém, no momento em que as profissionais foram 

convidadas, ocorreu uma adesão muito superior ao número previsto (que seria de nove de 

participantes), havendo interesse de todas as profissionais em participar. E, ainda que nem 

todas tenham conseguido de fato estar nas rodas, houve 40 participantes. 
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 Apesar de suas demandas, elas disponibilizavam de um curto espaço de tempo para 

participação nos grupos, além de questões de adequação da própria pesquisadora a esta nova 

situação, por questão de tempo e operacionalidade, o que conduziu para repensar a técnica a 

ser utilizada, optando-se por beneficiá-las com um método que proporcionasse maior 

flexibilidade para abordar as temáticas propostas, dentro de sua disponibilidade. 

 

Dessa forma, acredita-se que a metodologia mais adequada para a realização da 

pesquisa seria a roda de conversa, tendo em vista que essa possibilita discutir questões de 

forma abrangente sobre a problemática em questão, mas, principalmente, por serem as rodas 

espaços educativos e de ação comunitária, ocorrendo a integração das pessoas num ciclo de 

reflexões e troca de conhecimento e informações voltadas para a sua prática profissional, 

conforme demanda das participantes. 

 

As rodas de conversa representam uma metodologia que pode contribuir para a 

formação da autonomia dos sujeitos, proporcionando a comunicação efetiva e promovendo 

laços de integração entre a tríade serviço/ensino/comunidade. Também possibilita estratégias 

de cuidado integrais em saúde, capazes de contribuir com a promoção da saúde, e representa 

um instrumento importante para o trabalho em saúde mental, principalmente no contexto da 

AB. Além de ser um método eficaz, requer menos dispêndio e colabora efetivamente com 

mudanças que reforçam o papel ético, técnico e social que é inerente ao exercício profissional 

da saúde (CAMPOS, 2000). 

 

Segundo Campos (2000), a roda de conversa é um método de ressonância coletiva que 

consiste na criação de espaços de diálogo, em que os trabalhadores podem se expressar e, 

sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. Acredita-se que esse método é uma potente 

ferramenta de trabalho para que possamos incidir nos entraves que surgem em grandes 

coletivos de trabalho, como é o caso dos ACS. 

 

Além disso, as rodas de conversa têm sido uma ferramenta bastante utilizada no 

contexto da saúde, principalmente no ambito da saúde mental; algumas experiências no Brasil 

mostram o uso dessa ferramenta no contexto do fortalecimento das ações na Atenção 

Psicossocial. 
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No que se refere à produção da saúde mental, acredita- se que, por proporcionar a 

integração dos sujeitos e estimular a comunicação e a partilha de sentimentos, opiniões e 

discussões, as rodas de conversa proporcionam o fortalecimento e empoderamento dos 

envolvidos e a ampliação da comunicação interpessoal e da capacidade de resolver conflitos 

frente aos desafios do viver na sociedade moderna, podendo colaborar com a redução dos 

agravos relacionados ao sofrimento psíquico gerados a partir dos riscos, incertezas, conflitos e 

situações comuns ao viver nesta sociedade. Dessa forma, as rodas de conversa podem 

contribuir de forma direta para a promoção da saúde mental. 

 

Deve-se considerar que as rodas de conversa são compreendidas como espaços 

produtores de escuta sensível e de reorganização do sujeito a partir de sua complexidade 

como ser humano. Acreditamos, ainda, que as rodas não são o único e tampouco o mais 

evidenciado instrumento no contexto do trabalho nos cenários da atenção em saúde. 

Entretanto, a aposta e uso dela pode contribuir para a visualização de novas possibilidades no 

fazer saúde no âmbito da coletividade. 

 

Como estratégia metodológica, as Rodas de Conversa surgem como um espaço de 

escuta cuidadosa, que produzem o desenvolvimento de capacidade individual e coletiva. 

Além disso, também é considerada uma intervenção comunitária designada por um método 

que possibilita a discussão, expressão de desejos e desabafos, tendo como resultado as trocas 

e o aprendizado. Em síntese, considera-se que essa estratégia reproduz um espaço de cuidado 

e que permite o desenvolvimento de atividades que pontua a promoção da saúde (COSTA et 

al., 2015). Na execução das rodas de conversa, foi utilizado diário de campo em que se 

registrou o cotidiano dos trabalhos, com a função de colocar as informações, produzindo 

reflexões sobre elas. 

 

Minayo (2007) nos lembra que o dispositivo “nada mais é que um caderninho, uma 

caderneta no qual escrevemos todas as informações que não fazem parte do material formal 

de entrevistas em suas várias modalidades”. As informações registradas no “diário de campo” 

foram utilizadas no processo de construção de sentidos durante a análise qualitativa. 

 

Essa metodologia, orientada pela Educação Popular, apresenta-se como um modo de 

fazer diferente das formas tradicionais de ações coletivas nos serviços de saúde. A roda de 

conversa busca também superar mitos referentes aos temas correlatos a essa vivência na vida 
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dos ACSs. Em vez de procurar difundir conceitos e comportamentos considerados corretos, 

procura problematizar, em uma discussão aberta (SAMPAIO et al., 2014). 

 

5.1 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu através da realização de Rodas de Conversas nas três 

unidades de saúde: Demarchi, Batistini e Jardim Represa separadamente. Participaram um 

total de 40 ACSs, porém nem todas elas quiseram falar, dentre este total de participantes, 31 

delas fizeram colocações falando sobre os temas propostos, mas as outras 09 ACSs 

participaram apenas observando a atividade. 

 

Para os encontros das rodas de conversa, foi utilizado o roteiro (APÊNDICE A) com 

os temas norteadores para o debate. 

 

 

5.2 LOCAL DE ESTUDO E SUJEITOS 

 

  

O trabalho de pesquisa foi realizado nas UBSs dos bairros: Demarchi, Batistini e 

Jardim Represa, localizadas no município de SBC.  

 

O critério de inclusão era de que o ACS deveria ser funcionário em atividade dessas 

UBSs no momento da coleta, pois a pesquisa prezava por dados atuais. Foram excluídos 

aqueles ACSs que não estavam em atividade ou não quisessem participar. 

 

O convite foi realizado previamente aos profissionais em reunião de equipe, após 

submissão do Projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, 

à gestão da Coordenação de Saúde do município e da gestão de cada UBS. Foi explanado às 

profissionais sobre a pesquisa da qual participariam para ciência e ônus do trabalho que seria 

realizado. 

 

Inicialmente, a expectativa desta pesquisa era a de realizar os grupos com 

aproximadamente três ACSs de cada uma das três UBSs, porém, quando os profissionais 

foram convidados, a maioria demonstrou interesse e, no momento dos grupos, optou-se por 
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deixar aberta a participação de quantas pessoas se interessassem, o que resultou num número 

muito maior de participantes do que o esperado inicialmente. 

 

Os encontros foram agendados e organizados conforme programado com os ACSs em 

uma sala fechada das respectivas unidades de saúde, protegida de ruídos e interrupções 

externas, para facilitar o acesso aos profissionais. O trabalho com as rodas de conversa 

ocorreu durante os meses de julho e agosto de 2017. 

 

Todas as participantes foram do sexo feminino e de diferentes faixas etárias e de 

escolaridade. 

 

Fizeram-se sete rodas de conversa, das quais três foram na UBS Demarchi, em que 

participaram no total 21 ACSs, sendo que cinco pessoas optaram por participar apenas 

observando a atividade.  

 

Na UBS Batistini, ocorreram duas rodas de conversa com nove participantes, das quais 

dois profissionais participaram somente como ouvintes, não fazendo nenhuma colocação na 

atividade em que participaram. 

 

Ocorreram ainda mais duas rodas de conversa na UBS Jardim Represa, em que 10 

ACSs participaram, porém houve dois participantes que apenas observaram a atividade 

proposta. 

 

Após breve apresentação das participantes, especificaram-se as regras básicas de 

funcionamento das rodas de conversa e, posteriormente, foram orientadas sobre a questão de 

sigilo. 

 

O tempo de duração das rodas de conversa variou por aproximadamente 60 minutos 

cada, pois era esse o tempo estimado de que elas dispunham, tendo em vista que as atividades 

ocorreram antes ou depois de reuniões de equipe. Todavia, mostrou-se suficiente para que 

fossem abordados os temas propostos. As atividades foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade das pessoas participantes e se preestabeleceu que, se necessário, faríamos 

novos encontros. 
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5.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para tratamento inicial dos dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo recomendada 

por Bardin (2006), a qual é definida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que visa, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, que permitem os conhecimentos relativos, às condições de 

produção/recepção destas mensagens. 

 

O processo de tratamento e análise dos dados ocorreu da seguinte forma: 

 

Ao iniciar a análise, primeiramente houve contato com os dados, a partir da 

transcrição integral dos arquivos de áudio e da leitura exaustiva do material levantado nos 

encontros. Posteriormente, ocorreu a leitura e releitura das falas das participantes, dividindo-

as com o propósito de obter os aspectos mais relevantes, as frases que se repetiam. Em 

seguida, foi selecionado parte do material, agrupando-o de acordo com a semelhança entre os 

relatos das participantes, a partir de recortes, e formando os temas. 

 

 Após a releitura desse material considerado relevante, foram então agrupadas as falas 

de acordo com a familiaridade dos temas que apareceram, surgindo as categorias para análise 

e discussão. 

 

Bardin (2006) organiza a análise em três fases: pré-análise; exploração do material e 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

 

a) pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de 

torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização 

propriamente dita por meio de quatro etapas (BARDIN, 2006): 

– leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os documentos da coleta 

de dados, momento em que se começa a conhecer o texto; 

– escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será analisado;  

– formulação das hipóteses e dos objetivos; 

–elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por meio de 

recortes de texto nos documentos de análise; 
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b) a exploração do material constitui a segunda fase, que consiste na exploração do 

material com a definição de categorias (sistemas de codificação) e a identificação 

das unidades de registro (unidade de significação a codificar corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e 

à contagem frequencial) e das unidades de contexto nos documentos (unidade de 

compreensão para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da 

mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de registro). A 

exploração do material consiste numa etapa importante, porque vai possibilitar ou 

não a riqueza das interpretações e inferências. Essa é a fase da descrição analítica, 

a qual diz respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um 

estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, 

a codificação, a classificação e a categorização são básicas nessa fase (BARDIN, 

2006); 

 

c) a terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Essa etapa é destinada ao tratamento dos resultados. Ocorrem nela a condensação e 

o destaque das informações para análise, culminando nas interpretações 

inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (BARDIN, 

2006). 

 

Tendo em vista as diferentes fases da análise de conteúdo proposta por Bardin (2006), 

destacam-se, como o próprio autor o fez, as dimensões da codificação e categorização, que 

possibilitam e facilitam as interpretações e as inferências. No que tange à codificação, 

corresponde a uma transformação de dados brutos do texto, transformação essa que, por 

recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo. Após a 

codificação, segue-se para a categorização, a qual consiste na classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação. 

 

Cabe salientar que, ao se trabalhar com a análise de conteúdo, de acordo com Bardin 

(2006), o cuidado com a descrição e execução de cada uma das fases da análise, por mais que 

se mantenham a flexibilidade e a criatividade, caracteriza-se como forma de gerar 

confiabilidade e validade. 
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5.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Após submissão do Projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (CAAE: 66122517.2.0000.5505, com aprovação e parecer: 2.004.036/2017), ele 

foi submetido à gestão da Coordenação de Saúde do município de SBC e, posteriormente, 

apresentado à gestão de cada UBS. Foi então explanado previamente às profissionais sobre a 

pesquisa que participariam para ciência e ônus do trabalho realizado.  

 

A pesquisadora assegurou, ainda, que todas as participantes tivessem assinado 

previamente o Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que incluiu a referência ao 

uso de gravadores. 

 

Foram considerados mínimos os riscos diretos ou indiretos em que as participantes da 

pesquisa estiveram expostas. Os benefícios esperados são da ordem social e não pessoal; a 

satisfação pessoal estará relacionada à contribuição – espera-se – sobre a reflexão desse tema 

para o SUS. Cuidados foram tomados, como o sigilo em relação às informações sobre as 

participantes, para que não sofressem qualquer espécie de prejuízo com a pesquisa. 

 

No transcorrer deste trabalho as pessoas que participaram da pesquisa tiveram seus 

nomes e dados protegidos, portanto foram substituídos por números que as representassem em 

conjunto com o nome da UBSs que trabalham. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no município de SBC, cidade de grande 

representatividade no cenário nacional. Inicialmente conhecida pelo expressivo número de 

indústrias moveleiras que ajudaram a desenvolver a cidade no início do século XX, tornou-se 

o berço da indústria automobilística nacional. Ali também nasceram o sindicalismo e os 

importantes movimentos trabalhistas que trouxeram grandes avanços para o segmento. 

Localizada a sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, é uma das integrantes da região 

do Grande ABC. Limita-se com São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do Sul, 

Diadema e São Paulo. Possui um território de 408,45 km², sendo 118,21 km² em zona urbana, 

214,42 km² em zona rural, além de ter 75,82 km² pertencentes à represa Billings 

(PREFEITURA DE SBC, s.d). 

 

Na década de 1990, a cidade foi afetada pelo impacto das grandes alterações ocorridas 

na economia mundial e o setor industrial perdeu parte de sua força, ao mesmo tempo que 

cresceram o setor de serviços e a economia informal (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

A cidade de SBC contemporânea, que em 2015 possuía aproximadamente 828 mil 

habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conta com os 

problemas próprios das grandes metrópoles, tais como a violência, a poluição e o déficit 

habitacional, todas inimagináveis décadas atrás (PREFEITURA DE SBC, s.d). 

 

Amarante (2007) lembra que os serviços de base territorial atuam na comunidade. O 

território, assim, deve ser visto como espaço de pertencimento, de laço e engajamento de 

todos (AMARANTE, 2007). 

 

Pensando a partir dessa lógica, acredita-se ser importante fazer um trabalho de 

conhecimento e descrição desse território onde os ACS que participaram da pesquisa 

trabalham e circulam, para que assim fique mais clara a realidade do local. Para isso, foram 

coletadas informações de documentos oficiais do município, de profissionais, além da 

vivência da pesquisadora no território, tendo em vista que esse contato com o território se deu 

através da participação do matriciamento que ocorreu no período de 2013 a 2017. 
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Segundo a “Política Municipal de Atenção Básica de São Bernardo do Campo”, que é 

um documento norteador para a AB: em função do papel fundamental da organização do 

sistema de saúde por meio da AB, o conhecimento do território e da sua população é 

responsabilidade dos agentes do processo de trabalho e que constituem uma equipe de saúde e 

este processo de territorialização na saúde de SBC teve início em 2010 e envolveu vários 

atores que faziam parte da rede de saúde do município (PREFEITURA DE SBC, 2014). 

 

Essa estratégia é utilizada para que se possa conhecer a realidade da população que 

reside na área de abrangência da UBS ou da ESF, no que se refere aos aspectos 

socioeconômicos, culturais, demográficos e epidemiológicos, identificando os problemas de 

saúde mais comuns e os riscos de exposição (PREFEITURA DE SBC, 2014). 

 

Conforme consta no “Caderno dos Núcleos Territoriais – Núcleo 8” (PREFEITURA 

DE SBC, 2012), elaborado por profissionais da saúde do território, o Demarchi é um bairro 

que recebe esse nome devido à tradicional família Demarchi, dentre eles Walter Demarchi, 

ex-prefeito da cidade, que possui diversas propriedades na região (Figura 1). Várias ruas 

recebem o nome de membros da família. Quem passa hoje pela Avenida Maria Servidei 

Demarchi muitas vezes não sabe quem foram os integrantes dessa família e que formaram 

grande parte da história de SBC. 

 

 Dentre as tradições dos Demarchi, estavam os almoços de Páscoa e Natal, que 

reuniam, obrigatoriamente, todos os membros, entre filhos, netos, noras e genros, na casa de 

Matteo. Hoje, a família Demarchi/Battistini se reúne nos domingos de Páscoa, Dia das Mães, 

Dia dos Pais, último domingo de setembro para comemoração dos aniversariantes do mês, no 

primeiro domingo de dezembro, na noite do dia 24 e no almoço e jantar de Natal, no dia 25 

(PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Esses imigrantes italianos dedicavam-se ao plantio de vinhas para a fabricação de 

vinho e principalmente à indústria e comércio de carvão. Com a fabricação do vinho caseiro 

da família Batistini, nasceu em SBC o hábito de “tomar vinho nas colônias”, onde se reuniam 

as duas maiores famílias da região (Demarchi e Batistini), juntamente com seus amigos e, ao 

mesmo tempo, servia-se de frango com polenta (costume tradicional de sua descendência) 

(PREFEITURA DE SBC, s.d.). 
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Por volta de 1940 a 1950, ainda havia esse hábito vigente, só que nessa época passou-

se a adotar novo sistema: marcava-se com antecedência o jantar (encomendar e pagar) 

somente aos convidados; daí a origem dos famosos restaurantes, hoje considerados ponto 

turístico do Município “A Rota do Frango com Polenta das Colônias” (PREFEITURA DE 

SBC, s.d.). 

 

A região hoje denominada Bairro Batistini pertencia ao Núcleo Colonial da Linha 

Galvão Bueno (Figura 2). Assim, o bairro constituiu-se dos últimos lotes coloniais da Linha 

Galvão Bueno. Ela tinha início no ponto onde hoje é o fundo da indústria Volkswagen e 

terminava aproximadamente a 1.200 km de onde é hoje a Rodovia dos Imigrantes, sendo a 

principal via de acesso com início na altura da Indústria Brastemp indo até a Represa (local 

onde há a Chácara dos Padres Irmãos Maristas, alguns quilômetros além da Rodovia dos 

Imigrantes) (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Às margens dessa estrada, formaram-se conjuntos de sítios, e seus moradores 

imigrantes italianos formaram colônias. A primeira família a se instalar ali foi a Família 

Batistini, daí a origem de nome do Bairro Batistini (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Com o alto espírito religioso, a família Batistini doou a área onde hoje está localizada 

a Capela Santo Antônio. O Bairro Batistini constituiu-se do Jardim Represa, de propriedade 

do Dr. Carlos Falletti; e do Jardim Skaff, cujo proprietário é o Sr. George Sellim Skaff. O 

bairro possui ainda outros loteamentos, mas esses estão indeferidos pela Prefeitura Municipal 

por irregularidades, estando próximos à represa (PREFEITURA DE SBC, s.d.). 

 

Segundo informações oficiais do site da Prefeitura de SBC, o município possui 

aproximadamente 828 mil habitantes, e na região estudada atualmente 87 mil habitantes 

distribuídos em três grandes bairros: Demarchi, Batistini e Jardim Represa. Dentro do 

processo de territorialização, a cidade foi dividida em nove territórios com os bairros 

divididos respectivamente por aproximação geográfica, os quais possuem cada uma UPA 24 

horas e uma UBS de referência, que atende à população adstrita àquela região (PREFEITURA 

DE SBC, s.d). 

 

A região que corresponde ao território 8 conta com aproximadamente 87 mil 

moradores segundo informações do “Caderno dos Núcleos Territoriais” (PREFEITURA DE 
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SBC, 2012) nessa área estão os seguintes bairros: Vila Jerusalém, Vila Tocantis, Jardim das 

Acácias, Jardim Andrea Demarchi, Parque Terra Nova, Jardim Lauro Gomes, Jardim Bartira, 

Jardim Valdibia, Vila Santa Angelina, Vila Judite, Vila Lucia, Jardim das Quatro Marias, 

Jardim Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova Divinéia – Residencial Pantanal, Jardim Castelo 

Branco, A.C União e Força – Jardim Ipê IV, Conjunto Residencial das Violetas, Residencial 

Morada dos Pássaros, Vale do Sol, Jardim Uiriçaba. Parque Terra Nova II, Condomínio Swiss 

Park, Chácara Porangaba, Vale das Valsas, Vila Bela Vista, Jardim Capivari, Parque 

Botujuru, Vila Lulaldo, Núcleo Jurubeba, Jardim Jussara, Vila Santos Dumont, Batistini, 

Skaff, Royal Parque, Marco Polo, Pinheiro, Jd. Nova Canaã II, Parque Los Angeles, Jardim 

Represa, Jardim Real Park, Parque Imigrantes, Associação Cond. Nova Era, Vl Bosque, Vl 

Norma, Jardim São Judas Tadeu, Vl Santa Maria, Vale do Sol, Jardim Uiriçaba 

(PREFEITURA DE SBC, 2012). 

 

De acordo com as informações do “Caderno dos Núcleos Territoriais” (PREFEITURA 

DE SBC, 2012), dentre as potencialidades da região estão: fácil acesso ao Pronto 

Atendimento, fartura de equipamentos sociais e de pequenos comércios, boa articulação 

intersetorial com a Secretaria da Educação, além do bom relacionamento da população com as 

UBS. 

 

E, dentre as fragilidades, estão: um grande núcleo habitacional, algumas áreas 

afastadas com propriedades rurais, além de um córrego que ocasionalmente transborda em 

época de muitas chuvas, o isolamento geográfico, além da distância do centro, da ocupação de 

área de manancial – escassez de saneamento básico, a região conta também com uma grande 

população carente e migratória. 

 

Em suma, conforme levantamento feito para elaboração do “Caderno dos Núcleos 

Territoriais” (PREFEITURA DE SBC, 2012), há também várias questões de vulnerabilidade 

social importantes na região a serem destacadas como: baixo nível de escolaridade, 

drogadição, prostíbulos, falta de saneamento básico, falta de pavimentação em determinados 

locais, excesso de lixo acumulados nas caçambas, propiciando a proliferação de vetores, 

atividade sexual precoce, falta de equipamentos para lazer e esporte, transporte ineficaz, falta 

de acesso aos demais serviços da saúde e de outras secretarias e alta vulnerabilidade 

socioeconômica (PREFEITURA DE SBC, 2012). 
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   Figura 1 – Mapa do município com enfoque no bairro Demarchi 

 
   Fonte: Prefeitura de SBC (s.d.). 
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   Figura 2 – Mapa do município com enfoque no bairro Batistini 

 

   Fonte: Prefeitura de SBC (s.d.). 

 

Cabe ressaltar que o Jardim Represa ainda se encontra dentro da área de abrangência 

demográfica do Bairro Batistini, por este motivo não possui mapa. 
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Em relação mais especificamente à área da saúde, após um dos grupos da UBS 

Demarchi, realizei uma conversa com uma apoiadora do território. Ela descreve a história de 

crescimento e evolução dos serviços de saúde na região: 

Eu cheguei ao território no ano de 2000, e, na ocasião, o Demarchi era uma unidade 

combo em que funcionava Pronto Socorro e UBS Demarchi juntos. Mas era tudo 

muito precário na UBS estruturalmente. Para você ter noção, a Assistente social 

estava afastada, pois o teto quase desabou na cabeça dela. A UPA da região ainda 

não existia e, quando inaugurou em 2000, o Pronto Socorro se separou da UBS, aí 

foi feito um trabalho de reeducar a população por dois anos, pois continuavam 

levando emergências para a UBS, pois já estavam acostumados e ali já não tinha 

mais estrutura para receber emergência. Logo que a UPA foi inaugurada, fizemos 

um trabalho sobre violência doméstica, pois já tínhamos conhecimento de muitos 

casos, mas percebíamos que precisávamos trabalhar isto com as equipes, porque já 

tinha surgido discussão sobre o tema nas reuniões de Educação Permanente. Foi 

então que montamos o fluxo de todas as violências nas EPs. [...] Já no bairro 

Batistini, a UBS funcionava no porão da creche na Avenida Galvão Bueno. Tinha 

que se desratizar a UBS quase todo mês, porque era num porão. O Jardim Represa já 

tinha uma UBS construída mesmo, pois anteriormente os profissionais utilizavam 

uma sala de uma escola, aí na gestão anterior construiu o prédio da UBS e lá já 

estavam montando as Equipes de Saúde da Família, a qual nós do apoio ajudamos a 

organizar através de matriciamento. Já montamos estas equipes matriciando 

inclusive questões de saúde mental e violência doméstica, processo que demorou 

quase dois anos, devido inclusive toda esta questão estrutural dos serviços [...]. Com 

relação à violência, apesar da existência de vários casos, nem a ficha de notificação 

de violência era preenchida por desconhecimento dos profissionais. Então, pela 

minha formação na área, eu que matriciei às equipes em relação a estas questões de 

violência e saúde mental. No começo, passavam por mim estes casos, mas, com o 

tempo, as equipes, após as discussões de matriciamento, os atendimentos 

compartilhados e começaram a fazer elas mesmas, se empoderar e nem passavam 

mais por mim, pois as equipes abraçaram os casos (0 Apoiadora de Saúde). 

Nas Figuras 3, 4 e 5, estão apresentadas fotos das fachadas das UBS Demarchi, 

Batistini e Jardim Represa, respectivamente. 

Figura 3 – Fachada da Unidade Básica de Saúde Demarchi 

 
Fonte: Arquivos pessoais da pesquisadora, 2017. 
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Figura 4 – Fachada da Unidade Básica de Saúde Batistini 

Fonte: Arquivos pessoais da pesquisadora, 2017. 

 

 

 

Figura 5 – Fachada da Unidade Básica de Saúde Jardim Represa 

 
Fonte: Prefeitura de SBC (s.d.). 
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6.2 ANÁLISE DAS RODAS DE CONVERSA 

 

 

“Quanto ensinamos e quanto aprendemos com agentes comunitários de saúde!”. 

 (LANCETTI, 2006, p 92) 

 

 

Este estudo teve como pretensão compreender a concepção do ACS no município de 

SBC sobre o fenômeno da violência doméstica no campo da Saúde Mental.  

 

Tendo em vista que no setor de saúde as ações lidam mais de perto com o cotidiano do 

indivíduo, através dos cuidados primários de saúde e do desenvolvimento de programas que 

aproximam o profissional de saúde da comunidade (SAMPAIO et al., 2014). 

 

O enfoque na atenção primária se justifica por ser esse um local privilegiado para o 

desenvolvimento de ações de prevenção, reflexão e orientação sobre o tema, pois tem uma 

grande cobertura e possibilita um contato mais estreito com as mulheres, podendo reconhecer 

e acolher o caso antes de incidentes mais graves (LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 

 

Pensando na dificuldade que algumas pessoas em sofrimento mental têm para 

informar sobre situações de violência que sofrem, o que pode prejudicar a identificação do 

problema, diminuindo, assim, as chances de uma intervenção adequada que levasse à 

interrupção ou prevenção da violência. O ACS pode contribuir com seu trabalho, pois esse 

profissional conhece a realidade e as nuances das relações que acontecem no território. 

 

É possível dizer que o ACS pode ser visto como um porta voz da comunidade e 

também o responsável pela divulgação da informação biomédica no território, uma vez que 

faz parte da população ao mesmo tempo em que trabalha com ela, pois é geralmente ao ACS 

que a população busca, em primeiro lugar, para realizar uma reclamação, solicitar uma 

informação ou buscar solução para problemas que exigem respostas (BORGES; DUARTE, 

2017). 

 

Para esta pesquisa, foram realizadas rodas de conversa em que esses profissionais 

participaram respectivamente em suas unidades de trabalho. Iniciei as atividades nas UBSs 
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através de uma conversa com os gestores, em que expliquei sobre o projeto de pesquisa e 

posteriormente participei das reuniões de equipe, nas quais o trabalho foi apresentado e as 

ACSs foram convidadas a participar da pesquisa. A partir da aceitação delas, foram 

combinadas as datas e horários, além da escolha feita por elas dos locais onde seriam 

realizadas as respectivas rodas, priorizando o desejo e a disponibilidade delas. 

 

A metodologia de roda de conversa mostrou-se uma metodologia interessante, pois as 

rodas de conversas possibilitam encontros dialógicos, criando possibilidades de produção e 

ressignificação de sentido – saberes – sobre as experiências dos partícipes. Sua escolha se 

baseia na horizontalização das relações de poder. Os sujeitos que as compõem se implicam, 

dialeticamente, como atores históricos e sociais críticos e reflexivos diante da realidade. 

Dissolve-se a figura do mestre, como centro do processo, e emerge a fala como signo de 

valores, normas, cultura, práticas e discurso (SAMPAIO et al., 2014). 

 

Se bem operacionalizada, a roda contribui com ações sobre os determinantes sociais, 

já que esses dizem respeito aos modos simbólicos e materiais dentro dos quais a vida se 

atualiza, rompendo, portanto, com as perspectivas biomédicas que historicamente conformam 

o setor saúde (SAMPAIO et al., 2014). 

 

As rodas de conversa aconteceram no período de 24 de julho de 2017 a 2 de agosto de 

2017, em dias e horários preestabelecidos com as equipes, de acordo com a disponibilidade 

das profissionais interessadas em participar da atividade. Nesse mesmo período, também 

foram colhidas informações sobre o território. 

 

As dinâmicas das rodas de conversa foram sempre pactuadas entre a pesquisadora e as 

participantes. 

 

A seguir, no Quadro 1, vemos informações sobre as rodas e as participantes, como: 

unidades, datas, número de participantes, as equipes que essas ACSs pertenciam, a faixa 

etária e tempo de trabalho das ACSs, além do tempo de duração de cada roda de conversa. 
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Quadro 1 – Relação de participantes das rodas de conversa 

 

Unidade 

Básica 

de Saúde 

 

Data 

N. de 

partici-

pantes 

 

Equipe 

Faixa etária 

das 

participantes 

Tempo de 

trabalho das 

participantes 

Tempo de 

duração da 

roda de 

conversa 

Demarchi 24/07/17 07 Turmalina 24 a 51 anos 04 a 07 anos 1h e 18min 

Demarchi 26/07/17 06 Topázio 28 a 59 anos 01 mês a 07 

anos 

1h e 12min 

Demarchi 28/07/17 08 Jade 29 a 58 anos 06 e 07 anos 1h e 18min 

Batistini 27/07/17 05 Delta 31 a 61 anos 01 a 17 anos 57min 

Batistini 01/08/17 04 Gama 29 a 53 anos 04 e 14 anos 60 min  

Jardim 

Represa 

02/08/17 04 Estrela 32 a 60 anos 04 a 17 anos 1h e 4min 

Jardim 

Represa 

02/08/17 06 Sol 29 a 59 anos 04 a 17 anos 1h e 06min 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

O fato de o grupo não ser fechado permitiu a entrada e saída das participantes, o que 

não interferia para que elas se sentissem à vontade para falar sobre os temas propostos. Como 

todas as participantes pertenciam ao mesmo território, as que se dispunham a entrar na roda o 

faziam, pois reconheciam no grupo o espaço para a fala, assim como algumas optaram por 

apenas observar, sem se colocar. 

 

As rodas na UBS Demarchi ocorreram numa sala de reuniões, escolhida por elas, que 

é uma sala grande, onde todas ficaram confortáveis, e a atividade ocorreu com a porta 

fechada, para que elas se sentissem à vontade, além da questão sigilosa. Foi ofertado um café 

para recepcioná-las e, em seguida, me apresentei, expliquei sobre o trabalho que seria 

realizado, os detalhes referentes às questões de sigilo, sobre a gravação do trabalho e, após 

esclarecimento de informações, iniciamos a atividade. 

 

A primeira roda de conversa ocorreu na UBS Demarchi, no dia 24 de julho de 2017, às 

10h, com a participação de sete ACSs, da Equipe Turmalina. A equipe possuía oito ACSs, 

porém uma ACS não participou por estar de férias. Começamos conversando sobre 

informações como o tempo de trabalho e levantou-se que elas estão trabalhando na UBS por 

períodos entre quatro e sete anos; são mulheres de diversas faixas etárias (entre 24 a 51 anos). 

Em seguida, expliquei sobre as questões éticas envolvidas no processo do trabalho e sobre os 

temas a serem abordados. De imediato após a explanação, as participantes, começaram a falar 
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sobre a questão de violência doméstica, gerando comentários entre si. Orientei sobre o 

processo de gravação e, então, iniciamos de fato a abordagem sobre os temas propostos. No 

transcorrer da atividade, foi utilizado o roteiro norteador, exemplos de casos e situações de 

violência doméstica, assim como casos relacionados à pacientes com sofrimento psíquico, a 

fim de estimular a atividade. De todas as participantes, apenas uma preferiu apenas observar o 

trabalho, não quis participar, mas permaneceu até o final do encontro. O trabalho durou uma 

hora e 18 minutos. 

 

A segunda roda de conversa na UBS Demarchi foi ao dia 26 de julho de 2017, às 8h, e 

contou com a presença de cinco ACSs da Equipe Topázio. A equipe possuía sete ACS, mas 

duas ACSs não estavam na UBS na ocasião por motivo de afastamento e férias trabalhistas. A 

roda de conversa ocorreu após explanação sobre casos e situações de violência doméstica e 

saúde mental. Tal fato foi o disparador para a conversa sobre os temas e o processo ocorreu de 

forma tranquila, com as ACSs contando situações acerca dos temas propostos como forma de 

elucidar tais questões. Essa atividade teve duração de uma hora e 12 minutos. Houve 

participação de duas das ACSs apenas como ouvintes, pois eram novas no serviço, estavam na 

UBS há um mês e optaram por observar. As outras ACSs trabalhavam no local há cerca de 

quatro a sete anos, possuíam faixas etárias variadas entre 28 a 59 anos e trouxeram muitas 

contribuições acerca dos temas propostos. 

 

A terceira roda da UBS Demarchi aconteceu no dia 28 de julho de 2017, às 14h, com a 

participação de oito das dez ACSs da Equipe Jade, pois duas estavam ausentes por motivo de 

férias. Elas informaram que trabalhavam naquela UBS há seis e sete anos. Essas profissionais 

eram de diversas faixas etárias, que variavam entre 29 a 58 anos. Duas ACSs não quiseram se 

colocar, pois alegaram não ter casos, e foram orientadas que, caso tivessem interesse, 

poderiam opinar sobre os assuntos, mas permaneceram apenas observando. Esse grupo teve a 

duração de uma hora e 18 minutos. Iniciamos explicando sobre os temas a serem abordados e 

o trabalho proposto, utilizando como foco disparador casos de violência doméstica e saúde 

mental, o que gerou uma comoção imediata das participantes, que começaram a mencionar 

situações vivenciadas antes mesmo de iniciarmos as gravações. Portanto, nesse momento, 

foram orientadas sobre a importância de gravarmos a atividade e reiniciamos sobre os 

assuntos já mencionados. A roda de conversa se desenvolveu bem com as explanações das 

participantes envolvidas na atividade, que optaram por abordar os temas a partir de casos 

sobre eles. 
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Na UBS Batistini, o primeiro dia de atividade foi em 27 de julho, de 17h às 9h, com a 

presença de cinco ACSs da Equipe Delta, que possuía seis ACSs, mas uma estava ausente por 

motivo de doença. O trabalho nesta UBS ocorreu na sala da comunidade, por sugestão das 

ACSs. Tratava-se de uma sala ampla, com as cadeiras ao redor da mesa, portas fechadas para 

resguardar o sigilo e oferta de café antes de iniciarmos a atividade. No primeiro momento da 

roda de conversa, começamos levantando informações sobre o tempo em que trabalham no 

bairro, e existiam profissionais que variavam de um a 17 anos de experiência, além das faixas 

etárias que variaram de 31 a 61 anos. Apenas duas ACSs se colocaram mais; as outras 

observaram mais o processo, mesmo após orientações sobre a proposta do trabalho. 

Começamos explanando sobre o trabalho a ser desenvolvido, questões de sigilo, orientação 

sobre gravação, apresentação dos temas a serem abordados. 

 

Nessa roda de conversa do dia 27 de julho de 2018, as ACSs apresentaram-se mais 

reservadas, inicialmente, contando no primeiro momento apenas com a participação de uma 

delas, contudo, principalmente após introdução dos casos disparados relacionados aos temas 

propostos, houve adesão de outra ACS que fez colocações sobre o tema, enriquecendo 

bastante a atividade proposta. Houve outra ACS que estava com algumas questões para 

resolver fora da sala, no transcorrer da atividade, mas que adentrou a sala no intuito de tentar 

participar, dar contribuições dentro de suas possibilidades. A roda de conversa ocorreu com 

menor participação de ACSs, porém foi produtiva, pois as pessoas que participaram fizeram 

colocações importantes acerca dos temas propostos. A atividade teve duração de 57 minutos. 

 

A segunda roda de conversa que houve na UBS Batistini foi realizada no dia 1º de 

agosto de 2017, às 9h, e houve quatro participantes da Equipe Gama. A equipe possuía seis 

ACSs, porém duas não estavam na UBS na ocasião, por motivo de afastamento e férias. 

Levantamos com as participantes que o período de trabalho na região dessas ACSs variava de 

quatro a 14 anos de experiência. Elas tinham faixa etária de 29 a 53 anos. Todas participaram 

colocando casos e opiniões acerca dos temas propostos, e o trabalho teve tempo de duração de 

60 minutos. 

 

Iniciamos a atividade explicando sobre a proposta da atividade, as questões de sigilo e 

gravação. Utilizamos, então, casos disparadores, que exemplificavam situações de violência 

doméstica e saúde mental. Elas trouxeram questões relacionadas aos temas propostos a partir 
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de casos e situações vivenciadas no seu cotidiano de trabalho e pessoal, exemplificando suas 

percepções sobre os temas e suas angústias em lidar com tais questões. 

 

No Jardim Represa, as rodas de conversa aconteceram no dia dois de agosto de 2017 

em dois períodos, na sala da Saúde Mental, local em que a psicóloga atendia, portanto 

selecionamos horários em que ela não estava utilizando o espaço, por sugestão das pessoas 

que participaram nessa unidade. A primeira roda de conversa nesse local foi às 9h, com a 

participação de quatro ACSs, que eram da Equipe Estrela. A equipe possuía oito ACS, mas 

quatro delas não se encontravam na UBS à data. Elas informaram que estavam trabalhando na 

área em períodos que variam entre quatro e 17 anos de experiência, e a faixa etária delas 

estava entre 32 a 60 anos. Dentre as profissionais que participaram da atividade, uma delas 

ficou questionando o trabalho e os ganhos que teria participando, foi orientada e participou 

ativamente. Após a orientação sobre questões de sigilo, sobre a gravação da atividade, as ACS 

iniciaram falando sobre a questão colocada por uma das participantes que, depois de 

questionar a atividade, foi quem mais participou, dando contribuições sobre os temas 

propostos e expondo casos e situações. As demais participantes falaram também sobre os 

temas propostos, porém se concentraram mais nas suas angústias, questões relacionadas à 

dinâmica de trabalho, referentes aos casos de violência doméstica e situações do cotidiano. O 

trabalho teve duração de uma hora e 4 minutos. 

 

Nesse mesmo dia 2 de agosto de 2017, no período da tarde (às 13h), ocorreu a segunda 

roda de conversa na UBS Jardim Represa, tendo a participação de seis ACSs da Equipe Sol 

(que possuía oito ACS ao todo). Todas que participaram se colocaram sobre as questões 

abordadas. As profissionais que ali estavam trabalhavam na rede entre quatro e 17 anos, com 

faixa etária de 29 a 59 anos. Iniciamos explicando sobre o trabalho de roda de conversa, sobre 

questões de sigilo e a gravação da atividade. Posteriormente, as ACSs que estavam na sala 

começaram a se colocar sobre o tema de violência doméstica, através de opiniões. Em 

seguida, chegaram outras três profissionais que já foram se colocando assim que adentraram à 

sala e abordaram mais casos de violência doméstica contra a mulher, mesmo após uso de 

casos disparadores envolvendo situações de violência doméstica contra usuários com 

sofrimento psíquico, alegando não ter muitos casos com essa demanda na região. O trabalho 

durou uma hora e seis minutos. 
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O desafio durante a realização do trabalho foi buscar garantir que esses encontros e as 

rodas de conversa fossem um espaço de autonomia, possibilitando para as participantes a 

liberdade de discutir e expor suas ideias e opiniões sobre como percebiam essas 

problemáticas. 

 

Tendo em vista o cuidado com a análise dos dados obtidos, elencamos, a partir do 

roteiro das rodas de conversa, os seguintes temas centrais: 

a) a existência nesse território de usuários com sofrimento psíquico grave, 

compreendidos como usuários da saúde mental; 

b) compreensão sobre o tema da violência doméstica; 

c) reconhecimento de casos ou situações de usuário de saúde mental em situação de 

violência doméstica e por fim, 

d) as questões e angústias referentes ao modo de lidar com esta situação.  

 

 

Após explanação sobre as rodas de conversa e a temática em todas as atividades que 

ocorreram, as ACSs optaram por falar do assunto referindo-se aos casos que já atenderam ou 

tiveram conhecimento e, a partir das situações e casos vivenciados, iam explanando suas 

opiniões sobre os temas abordados. 

 

Tendo em vista a tênue linha entre o que seria o usuário da AB e o usuário da saúde 

mental, ressalta-se que a ESF tem como foco a família e objetiva reverter o modelo 

assistencial predominantemente biomédico, centrado na doença e no tratamento. Representa, 

assim, o investimento na promoção da saúde e na defesa da vida, educando a comunidade e 

desenvolvendo práticas de pensar e lidar com a saúde (AMARANTE, 2007). Desse modo, a 

clínica na Saúde da Família deve ser ampliada, incluindo também os aspectos subjetivos e 

sociais de cada sujeito, respeitando a característica singular de cada caso (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007). 

A articulação entre os serviços de saúde mental e a Atenção Básica deve ter como 

princípios a noção de território, a organização de uma rede de saúde mental, 

intersetorialidade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, desinstitucionalização, 

promoção da cidadania dos usuários e construção de uma autonomia possível ao usuário e 

familiares (BRASIL, 2013). 
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Segundo Campos (2000), a assistência dos profissionais da saúde mental deve 

continuar existindo como uma das ofertas terapêuticas, para aqueles casos de saúde mental. 

Porém, não deve haver diluição de responsabilidades, pois, quando um paciente utiliza uma 

oferta especializada da saúde mental, ele não se desvincula da sua Equipe de Referência da 

Atenção Básica, que continuará como corresponsável pelo desdobramento de seu Projeto 

Terapêutico. E o ACS é um dos principais profissionais que faz parte dessa equipe. 

 

 

6.2.1 A existência neste território de usuários com sofrimento psíquico grave, 

compreendido como usuário da saúde mental 

 

 

Iniciamos os grupos falando sobre o sofrimento mental e o lugar da pessoa em 

sofrimento mental na sociedade, e as ACSs optaram por falar do assunto a partir de casos que 

já atenderam com essa demanda. “Esta questão de saúde mental na família é complicada, 

né?... porque tem vários tipos de família” (R., UBS BATISTINI). 

 

Segundo Lancetti (2006), o agente pode funcionar como uma espécie de polícia 

médica revolucionária, levando outras possibilidades de subjetivação a partir desse encontro, 

atingindo sobre o usuário uma ascendência afetiva e utilizando-a em favor da vida. Esses 

elementos se veem em jogo no caso descrito a seguir, no qual, frente à necessidade de ações 

mais incisivas, o ACS utiliza sua posição reconhecida para colocar em jogo estratégias de 

convencimento e mesmo de vigilância. 

 
 

Eu tenho pessoas assim, mas não que têm isso... eu tenho uma cadastrada específica 

que hoje ela está bem, mas ela toma medicamento... Então, a gente sabe que eles 

precisam de ajuda, mas têm muitos deles que você tem que esperar a família ir atrás, 

porque têm muitos que a família acha que é nós e os médicos que têm que ficar 

correndo atrás, mas é a família que tem que ir atrás, né?! (ACS1. UBS BATISTINI). 

 

 

Para ACS1, da UBS Jardim Represa, “minha área é mais assim, caso de saúde mental, 

e assim, a gente não pode se envolver porque a gente mora ali, entendeu?!”.  

 

O discurso dessas profissionais vai ao encontro com uma questão importante de se 

refletir acerca do trabalho do ACS: o ACS possui uma identidade comunitária, e a 
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importância do seu papel social o diferencia dos demais trabalhadores da saúde, 

principalmente ao atuarem como mediadores entre as diversas esferas de organização da vida 

social (NOGUEIRA; SILVA; RAMOS, 2000). 

 

Sendo assim, os agentes exercem uma prática que se desvincula do trabalho 

normatizado e prescrito, e buscam tecer, criativamente, uma prática com base em valores 

solidários e de cuidado com as pessoas e famílias sob sua responsabilidade. Também a 

legitimidade do agente na população de sua comunidade se fortalece nesse processo 

(BORNSTEIN; DAVID, 2014). 

 

Em geral, quando abordadas sobre esse tema, a maioria das ACSs demonstrou achar 

difícil se lidar com a questão de sofrimento mental, como podemos observar através das falas 

a seguir, como a ACS2, da UBS Batistini: “tem também o caso do L., que mudou e a gente 

não consegue mais contato. Ela foi embora com ele. Ele vivia com ela e a avó, agora ela foi 

embora e levou ele, ninguém sabe onde ele está...”. 

 

 

É minha usuária, ela se mutila de vez em quando, agora que ela está com 14 anos a 

mãe resolveu contar que ela não é filha do pai, aí na escola, às vezes, me chamam 

para ver se a menina falta. Eles chamam a mãe, mas a mãe vem aqui, começa o 

tratamento, quando ela melhora a mãe abandona. O problema do doente mental é 

isso, a pessoa começa a melhorar, ela abandona e volta à estaca zero e fala que tem 

convênio, mas a gente vê que quando piora é aqui que eles vêm (ACS1, UBS 

DEMARCHI). 

 

 

Através de uma pesquisa realizada com ACS,  Barros et al., enfatiza o papel ativo dos 

ACS no estabelecimento e manutenção de vínculos com usuários e familiares: “As 

práticas realizadas pelos ACS junto às pessoas com transtornos mentais estão pautadas no 

objetivo de estabelecer e manter vínculos; assim, a convivência dos profissionais com as 

pessoas com transtorno mental e sua respectiva família é apontada pelos ACS como 

importante fator, sem o qual não se pode estabelecer uma relação de confiança mútua.” 

(2009, p.231). 

 

Barros et al. nesta mesma pesquisa com os ACSs, fazem também referência ao 

elemento dialógico na ação dos ACS em casos de Saúde Mental, atribuindo ao mesmo o 

caráter de avanço em relação aos discursos sanitários e ressaltando a importância 

concedida à atividade de escuta: “As atividades de fala e escuta são apontadas como 
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fundamentais entre as desenvolvidas pelos ACS, em função da proximidade desse ator 

com a comunidade e com a sua realidade. ” (2009, p. 232). 

 
 

Esses casos de saúde mental a gente não consegue de fato ver, por exemplo, tem 

criança que é violenta, que está entrando para as drogas, por exemplo, adolescente, a 

mãe procura ajuda, passa no CAPS Infantil, vai ao Conselho Tutelar, vai a outros 

lugares. Eles não dão respostas de nada. Ela fica meio perdida. Difícil quem te dá 

uma força sabe?! (ACS2, UBS DEMARCHI). 

 
 

As expectativas de diferentes naturezas depositadas, quando não atendidas, podem se 

desdobrar em situações de sofrimento no trabalho. Por esta razão, considerando-se que o 

trabalho do agente pode envolver desgaste afetivo, não é raro que eles prefiram não realizar 

ações de cuidado à saúde mental no território em que atuam (BORGES; DUARTE, 2017). 

 

Casos assim específicos eu não tenho, tenho caso de álcool, mas assim, 

desestruturados, eu não tenho. Tem agora o caso da dona M. O marido dela abriu um 

boteco, um barzinho lá, e ela está muito triste porque ela é da igreja, está 

acostumada com tudo certinho. Nossa! É complicado o caso dela porque ela não 

aceita, mas assim, ela está fazendo de tudo pra melhorar, veio, a psicóloga 

conversou com ela, então estamos fazendo as coisas direitinhas, mas assim, depende 

dele, depende dela... porque é o nosso trabalho, a gente vê, a gente orienta: “você 

tem que cuidar da sua saúde, isso daí é apenas uma situação, você tem que cuidar de 

você”... Então, eu acho que no meu caso sou até privilegiada porque tem pouco, 

graças a Deus. Porque não tem casos gritantes de CAPS e de pessoas que têm 

problemas assim, né?! (ACS3, UBS BATISTINI). 

 

 

Diante desses relatos, cabe refletir sobre o quanto lidar com essas questões afetam os 

ACSs, assim como foi observado na pesquisa de Saffer e Barone (2017), em que ficou 

evidente que os ACS enredados na trama do território afetam-se pelo que é seu e podem agir a 

partir desses afetos. Entretanto, os modos de composição entre vida pessoal, saber 

comunitário e prática profissional podem ter vários resultados, gerando também ações 

culpabilizantes e higienistas, sendo necessária atenção constante às direções éticas pelas quais 

se constrói o trabalho (SAFFER; BARONE, 2017). 

 

 

Eu tinha um caso, ela foi para o CAPS já... ela acabava um namoro, aí ela tomava os 

remédios tanto do pai que toma remédio controlado como os que o CAPS passava 

para ela, para tentar suicídio. Num namoro, ela tentou três vezes suicídio, aí veio 

para cá e o SAMU direcionou para o CAPS. Ela ficou um bom tempo no CAPS 

tomando os remédios, depois ela veio para cá, aí ela ficou aqui um tempo, aí 

arrumou um emprego, acabou namoro. Neste emprego, ela arrumou outro namorado 

e aí ficou com este namorado, e o namorado não aguentou porque ela é muito 

pegajosa, muito querendo mandar, cheia de vontades, e ele não aguentou e terminou 

o namoro. Aí ela foi na casa dele, ligou pra ele e falou um monte de desaforos para 

ele, tentou se matar de novo, tomou todos os remédios do pai dela de novo, que o pai 

dela também tem um depressão forte e tem que tomar remédio muito controlado, 
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muito forte... então, ela tomou estes remédios duas vezes de novo, daí a mãe dela 

falou para que a próxima vez que ela ia passar num psicólogo, daí ela: “num vou 

passar, não, porque não resolve nada”. Aí agora está estudando, fazendo faculdade, 

aí ela já parou mais um pouco, mas é assim: toda vez que ela acaba um namoro ou 

que ela quer alguma coisa que não consegue, aí ela toma esses remédios para tentar 

se matar. Esse é um dos casos que eu sei que é mais centrado ali no CAPS, que ela 

não quer vir para cá, ela vai para o CAPS (ACS4, UBS BATISTINI). 

 

 

Essas falas das ACS remetem à dificuldade de lidar com situações que envolvem os 

casos de saúde mental, talvez até por desconhecimento por parte de alguns profissionais, 

porém as funções dos ACS foram se ampliando progressivamente, estando entre os novos 

campos que se delinearam o da saúde mental. Esse se encontra ainda marcado pela 

estigmatização dos usuários e pelo uso desregrado de diagnósticos, lógicas presentes nos 

diversos níveis de atenção, inclusive a atenção básica (LANCETTI; AMARANTE, 2006). 

 

 
Tinha uma menina que ela era daqui e foi para o Bairro Pinheirinho. Eu não cheguei 

a fazer visita para ela porque ela morou dois meses aqui e mudou. É como se a 

família tivesse fugindo do problema, porque sabe que a UBS vai para cima. Então, 

eles fogem do problema para outro lugar, né?!... É a I., ela já foi para o CAPS, ela já 

estudou em várias escolas e ela toma insulina muito forte. Então, o que ela faz? Ela 

não se dá com a madrasta, então ela tenta tomar insulina muito forte e todo aquele 

problema que a insulina dá e nem toma insulina tem dia e come muito muito doce, 

então a glicose sobe, sem controle nenhum, pra ser internada. Aí ela também passa 

pelo CAPS, só que assim, é um caso que o CAPS tenta pegar de todos os lados e não 

consegue, porque quando vai ao endereço ela já não está mais, aí quando vai ao 

outro, eles já mudaram. Então, é como se a família fugisse porque ela não tem mais 

mãe, a avó também faleceu e o pai que está com a guarda, aí o pai não se bate com 

ela, a madrasta não se bate com ela, ela pede para ser internada, a madrasta vem e 

conta que faz isso, que faz aquilo, só que não. Ela maltrata muito a criança, ela 

maltrata com o cuidado, aí diz que a menina até pediu ultimamente para ser 

internada, aí foi aonde que os pais mudaram e a gente perdeu contato, mas a 

matrícula da UBS está aqui e este é dos casos que tinha no Pinheirinho (ACS5, UBS 

BATISTINI). 

 

 

Lancetti (2006) coloca que o agente pode funcionar como uma espécie de polícia 

médica revolucionária, levando outras possibilidades de subjetivação a partir desse encontro 

um tanto invasivo, atingindo sobre o usuário uma ascendência afetiva e utilizando-a em favor 

da vida. Tal postura podemos ver em diversos momentos, nas várias falas das profissionais, 

pois por várias vezes elas rementem que percebem a necessidade de ações mais incisivas, 

tendo de utilizar sua posição reconhecida e utilizar estratégias de convencimento, ou mesmo 

de vigilância (LANCETTI, 2006). 
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6.2.2 Compreensão sobre o tema da violência doméstica 

 

 

No início das rodas de conversa, buscou-se verificar com as profissionais como elas 

definiam a violência doméstica e percebeu-se que não há consenso em relação a esse tema. 

 

A pesquisa revelou que a violência doméstica que está presente em nossa sociedade 

também está presente nas unidades de saúde, pois os relatos dos ACSs mostram que ela é 

visível, o que exige conhecimento e preparo que eles revelaram não ter. Essa situação 

dificulta que a ação desses profissionais possa apoiar, encaminhar e/ou orientar as mulheres 

vítimas de violência doméstica. 

 

Chama a atenção o fato de que, quando abordada a questão de violência, muitas 

profissionais fizeram menção especificamente a casos relacionados à mulher vítima de 

violência inicialmente. Como podemos perceber nas seguintes falas: 

 
 

Geralmente, a mulher que é mais agredida, ela não quer expor a situação, e ali vai 

passando a vida... Mesmo que chegue a notificação, eu não vou chegar à casa da 

mulher perguntando, geralmente elas não falam e a gente fica sabendo por 

vizinhos... (ACS2. UBS JARDIM REPRESA). 

 

 

Eu acredito que é vergonha pelo que aconteceu, porque na maioria dos casos elas 

sofrem as agressões e elas continuam com a pessoa, continuam na relação, né?... 

Então, na área é muito raro elas chegarem e abrir se estão sofrendo algum tipo de 

violência (ACS3. UBS JARDIM REPRESA). 

 

 

Assim como essas falas revelam um contato das ACSs com casos de violência 

doméstica, outra pesquisa realizada em várias UBSs de Maceió também revelou que a 

violência doméstica presente em nossa sociedade também está presente nas unidades de 

saúde, pois os relatos dos ACSa entrevistadas mostram que ela é visível (LIRA; SILVA; 

FRANÇA, 2012). 

 

Um fator que se mostrou presente em alguns encontros foi a questão da culpabilização 

da vítima. Esse fator contribui para que as ACSs adotem posturas diversificadas diante da 

suspeita ou mesmo em relação à detecção de casos de violência doméstica contra as mulheres, 

e isso acaba evidenciando que, apesar das especificidades de cada caso, as orientações que 
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recebem não são suficientes para que direcione o ACS na identificação e condução dos casos, 

como podemos observar através dos seguintes relatos: 

 

 

Então, isto que a gente não compreende de certas mulheres, elas se deixam levar, se 

anulam e fazem vista grossa para o que está acontecendo por não lutar por um 

objetivo... (ACS5, UBS BATISTINI). 

 

 

Tal fator também apareceu na pesquisa realizada com ACSs por (SAFFER; BARONE, 

2007, p. 827). Conforme descreve: “Os próprios ACS, muitas vezes, também reproduzem as 

visões moralizantes que atravessam os serviços de saúde, operando a partir de perspectivas 

que culpabilizam as populações vulneráveis, estigmatizando os não adaptáveis” (SAFFER; 

BARONE, 2007). 

 

Para ACS6, da UBS Batistini, “ainda é um tabu, né?!... a violência porque elas (refere-

se as mulheres) são muito dependentes, às vezes a esposa depende do marido, não tem uma 

autonomia de seguir a vida...”. Para ACS4, da mesma UBS, “porque na maioria dos casos elas 

sofrem as agressões e elas continuam com a pessoa, continuam na relação, né?!”. 

 

Conforme foi avaliado em outra pesquisa, o vínculo que os profissionais desse modelo 

de atenção constroem com a comunidade aproxima-os de cada integrante das famílias, criando 

um espaço de acolhimento e confiança para as usuárias relatarem situações de violência 

vividas. Assim, a ESF é uma grande aliada na assistência às mulheres vítimas de violência 

familiar (LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 

 

Durante a abordagem nas rodas de conversa em relação à temática explanando sobre 

violência doméstica contra a mulher, ampliamos então para os aspectos gerais relacionados ao 

tema, envolvendo outras formas de violências. Surgiram colocações importantes sobre os 

conceitos de violência doméstica nas falas da ACS7, da UBS Demarchi, que disse: “eu acho 

que a violência verbal e psicológica deixa raízes muito profundas, que deixam marcas pior do 

que a violência física...”. 

E a violência era da sobrinha, ela contava que ela quebrou o fêmur e, como eles não 

queriam dar banho nela, deixava de fralda, aí o cunhado foi e trocou e a sobrinha 

chegou à casa e ela quebrou de novo o fêmur, e ela não levou de novo ao médico, aí 

ela pegou uma pneumonia e morreu... quer dizer, é um caso de maus tratos mesmo... 

(ACS4, UBS DEMARCHI). 
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A condição socioeconômica pode estar associada à violência, porém um grupo de 

ACS considerou que pode haver violência tanto em lares de pessoas ricas quanto pobres, tanto 

na classe alta quanto na média, podendo variar apenas o tipo da violência. Fato que também 

ocorreu na pesquisa realizada por Scaranto, Biazevic e Crosat (2007). 

 
 

Eu acho assim, existe um contexto errado sobre a violência, violência doméstica 

com doente mental e, de maneira geral, porque pensam assim, que a violência 

acontece só na área carente e de deficiência financeira, e não é, né?!... é de forma 

geral, geral, geral. Abandono, eu, na minha área, tem vários, que a minha área é 

mais elitizada, não tem carente financeiro, problema financeiro não é, é gente de 

melhor situação, mas eu tenho muito idoso, e idoso é bem abandonado, bem 

abandonado... (ACS8, UBS DEMARCHI). 

 

 

Segundo Lira, Silva e França (2012), podemos constatar que o ACS pode ser o elo 

entre a vergonha e a coragem para a mulher denunciar o problema da violência, o que 

significa que ele parece ser fundamental no encorajamento para o relato de sofrimento, na 

detecção da questão da violência. Portanto, é de fato importante que a ACS tenha 

conhecimento sobre o tema.  

 

No caso das ACSs de SBC, fica perceptível durante os encontros, nas rodas de 

conversa, que a maioria tem clareza sobre os tipos de violência que ocorrem, pois elas 

explanaram sobre a questão com clareza, demonstrando isso através de casos e situações 

mencionados durante a atividade. Para exemplificar, foram selecionadas algumas falas: 

 
 

Eu tenho uma visão que é uma violência isso, psicológica... e ela é professora de 

crianças de três a quatro anos e aí, né? o lado profissional dela é afetado pelo lado 

pessoal dela, por causa desse homem... Só que ele parece ser mais forte, sabe assim, 

ele lida com o psicológico dela e ela não consegue sair disso (ACS5, UBS 

DEMARCHI). 

 

 

Desde o começou, eu tive contato com dois casos de violência doméstica de dois 

casais. Um já não existe mais porque eles se separaram, tinham filhas. Neste caso, a 

violência acontecia porque a mulher era extremamente ciumenta e ele era um 

criminoso foragido da polícia e ele agredia muito ela. Ela estava gestante, e ele deu 

um chute nela que ela foi parar longe e eu não consegui ficar na minha, porque, 

graças a Deus, nunca consigo mesmo, e fui peitar ele e disse assim: “você até onde 

eu sei é foragido da polícia e o que você cometeu não me interessa, mas, se ela 

tivesse perdido o bebê, você ia ser pego não pelo crime que você cometeu naquela 

época, mas pelo que você cometeu agora”, e aí ele falou na minha frente para ela: 

“eu só bato nela porque quando eu vou sair ela se colocava na porta e dizia que ele 

só sairia se passasse por cima dela e ele passava! Ela achava que ele estava saindo 

para se encontrar toda noite com outra mulher, mas na realidade depois viemos saber 

que ele saia pra pescar, mas na verdade não era, era para guardar um cativeiro e ele 
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saía todas as noites, era o compromisso que ele tinha, mas ele não podia falar para 

ela, então ela suspeitava que ele estivesse indo encontrar com outra mulher e acabou 

que, quando o pessoal foi pego, foi preso, quando descobriram o cativeiro do 

sequestro que ficava às margens do outro lado da represa pro lado de SP, e aí acabou 

que ele foi preso e ela ganhou de certa forma a liberdade neste sentido, porque aí ele 

já não mais agredia ela (ACS4. UBS JARDIM REPRESA). 

 

 

Nas discussões sobre a questão de violência doméstica, aparecem dificuldades que 

rementem a uma constante tensão das posições de controle e de cuidado no agir do ACS, que 

pode estar tanto impondo – com diferentes graus de sutileza – a autoridade do estado sobre 

uma população como possibilitando o traçar de novos caminhos a partir de uma lógica da 

garantia de direitos (SAFFER; BARONE, 2017). 

 

 
Essas violências assim existem muito, especialmente a violência verbal, até dos 

próprios pais mesmo, a violência verbal e de agressão mesmo... então, eu acredito 

assim... que as pessoas precisam se conscientizar dos seus direitos, o que ele 

considera agressão física, porque eu conheço mães que batem nos filhos e dizem que 

estão batendo para educar, e desde que entrei neste trabalho eu mudei assim meu 

modo de ver e penso o seguinte: se bater educasse, não existiria bandido na cadeia 

porque olha, pensa num pessoalzinho que apanha! (ACS5, UBS JARDIM 

REPRESA). 

 

 

As ACSs referem, através dessas falas, o quanto no seu cotidiano acabam lidando com 

situações de violência doméstica e, por esse motivo, acham bom poder ter essa oportunidade 

de ampliar e aprofundar a discussão sobre esse fenômeno, o que possibilitará uma melhor 

compreensão e visibilidade do problema. Acreditam que, a partir do momento em que a 

gestão oferecer subsídios para a capacitação dos profissionais dos serviços de saúde, para que 

criem estratégias para o empoderamento das vítimas, será possibilitada a ruptura dos ciclos 

das violências. 

 

Percebe-se que as dificuldades de resolutividade da demanda gerada por tal 

problemática tensionam essas relações entre os ACSs e a equipe, frustrando as profissionais e 

ocasionando sofrimento. Esse sofrimento é decorrente da constatação da impotência em 

solucionar os problemas comunitários – em geral, determinados por questões estruturais da 

organização e gestão – frente a toda dedicação, tempo e energia dispensados ao trabalho 

(LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 
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Por outro lado, ao observar o comportamento dos ACSs, no que se refere ao contexto 

da violência percebeu-se que as condutas eram distintas, as visões por vezes se opõem, 

porém, a maioria se mostrou aberta às possíveis capacitações, que acreditam que poderia 

prepará-las melhor para um enfrentamento mais efetivo dessas questões. 

 

 

6.2.3 Reconhecimento de casos ou situações de usuário de saúde mental em situação de  

          violência doméstica 

 

 

A maioria dos ACSs referiu se deparar com a mulher em situação de violência 

doméstica, seja através da suspeita ou mesmo da própria detecção das agressões. Assim, 

constatamos nesta pesquisa que, de modo geral, a violência é reconhecida pelas participantes, 

contudo, em relação aos usuários em sofrimento mental, necessitaram de explanação de casos 

e/ou situações para que pudessem assimilar com maior facilidade as questões de violência que 

acometem os usuários de saúde mental e, após explanação, surgiram colocações sobre os 

usuários de saúde mental em situação de vítima de violência doméstica. 

 

 
Eu tenho um na minha área... este caso aí está sempre na delegacia, passou até no 

Polícia 24hs. Ele é usuário de drogas e tem problema mental, ele é esquizofrênico, 

ele e a mãe... é assim, ele tinha ataque epilético e aí começou a usar a maconha para 

uso terapêutico e, como é esquizofrênico, ele usa medicação também... aí agora a 

mãe está sempre machucada... tem a questão da droga e, como mãe dele tem 78 

anos, fica difícil saber se foi ele ou se ela caiu porque eu sei que ela sempre cai... ele 

é usuário desde os 14 anos e está com 58 anos acho... o bairro todo lá sabe, ele 

implica com os vizinhos, ele joga pedra... a mãe conta que também já teve episódio 

de esquizofrenia quando era nova, que ela via morta, ela fica contando as histórias, é 

viúva e conta que o marido batia muito nela, nele ela não conta. Ele era violento 

porque ela não gosta de limpar a casa, de fazer comida, e então o marido chegava 

em casa do serviço e era violento com ela. Ele batia nela, agora do filho ela não 

conta, mas provavelmente ele presenciava isso... semana passada mesmo, a polícia 

foi lá porque ele começa uma hora da manhã socar as paredes... A nora falou que vai 

ela de lá, mas eu acho difícil ela sair de lá porque a gente percebe que ela tem uma 

relação de codependência dele e a violência para ela também é normal, porque ela 

apanhava do pai e do marido... Aí, no outro dia, ela apareceu muito machucada, de 

olho roxo, só que ela nega a violência e até para a polícia, porque chamaram a 

polícia naquele dia, e ela nega, só que ela conta que já vem desde criança numa 

sequência de violência (ACS9, UBS DEMARCHI). 

 

 

Eu tenho um caso que é um casal, que ele é alcoólatra e ela é PQ [Paciente 

Psiquiátrico] que está há muitos anos, mas eu acho que ela se aproveita da situação, 

acho que sabe o que faz. Ele aparece cheio de escoriações, cicatrizes na cabeça, aí, 

quando ela dá as loucuras, ela começa a tacar panela, tudo que ela vê pela frente. Eu 

tenho até medo de passar lá na frente... Aí ele vem: “o que eu faço? Ela parou de 
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tomar o remédio?...”. A sogra e as cunhadas não aguentam mais. Quando ela toma o 

remédio, ela até fica controlada, aí ela tem mania de trair ele e ele fica sabendo 

porque fica todo mundo rindo da cara dele, aí quando é no outro dia ele quebra tudo, 

e aí vai fazer o quê: ele é alcoólatra e ela é da saúde mental que nem ele?! (ACS6, 

UBS JARDIM REPRESA). 

 

 

Identificamos, então, que existem situações de violência doméstica contra pessoas em 

sofrimento psíquico no território de trabalho dessas ACSs em todas as UBSs visitadas e todos 

os grupos fizeram menção a alguma situação, porém na UBS Demarchi e Jardim Represa 

foram comentados mais casos. 

 

Muitas vezes, os profissionais de saúde deparam-se com problemas sociais, como a 

miséria, o desemprego, a falta de higiene, a fome, dentre tantas outras situações para as quais 

não há solução imediata. No entanto, são questões que impactam na qualidade de vida e são 

tão graves que precisam ser cuidadas. Essas questões também estão ligadas a situações de 

violência doméstica e saúde mental. 

 

Na minha área, tem um caso que eu acho, na minha visão, é de violência 

psicológica. A família tem um menino, uma criança que tem Síndrome de Down. 

Ele é especial, e a mãe tem como responsabilidade sozinha de cuidar. O pai acha que 

não tem que cuidar, que quem tem que cuidar é a mãe, só que eles brigam muito, 

inclusive eles já se agrediram fisicamente e ela faz acompanhamento no CAPS e 

toma medicamento, só que ultimamente ela não está tomando a medicação porque o 

esposo fala assim: porque ela pede a separação aí ele fala que vai alegar que tem 

problemas mentais e vai pegar a guarda dos filhos, das crianças. Eu acho que é 

muita violência, mas a psicológica e já teve a física também (ACS10. UBS 

DEMARCHI). 

 

 

Eu tive um caso de idoso que comecei a acompanhar ele. A filha dele era bem 

agressiva, tanto física quanto verbal também, e eu trouxe o caso, foi discutido aqui, 

mas nunca tive retorno, né?! E foi piorando o caso até que o ano passado ele veio a 

óbito e eu nunca tive retorno nenhum de algum procedimento que tivesse para com 

ele, nada! (ACS4. UBS DEMARCHI). 

 

 

Nessa explanação das ACSs, é possível observar como famílias necessitam de um 

olhar de apoio, de suporte, de orientação, de ampliação das condições de assistência de todos 

os seus membros, de modo que, quando são atendidas, possam ter condições de amparar 

melhor todos conforme suas necessidades (NJAINE; ASSIS; CONSTANTINO, 2013). 

 

Podemos identificar, diante dos relatos, como as ACSs procedem quando percebem 

que uma pessoa que possui sofrimento mental é vítima de violência doméstica: 
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Eu mesma tive um caso assim... eu conheci uma família e que lá tem um rapaz de 33 

anos. Ele tem não sei se é Down. Ele assim é bem cuidadinho, mas ele não sai pra 

nada, não leva ele para dar uma volta, nem para ir à casa de parentes... só que assim, 

minha luta foi para tentar levar ele para o CAPS, até tentei levar, chamei a psicóloga 

J. para ajudar, só que assim, há resistência da família, porque assim, para levar ele 

no CAPS, ela não acredita nele, ele teria que ir só e voltar, e ela não confia, tem 

medo de ele se perder, mas não levaram mais, aí é isso... parece que o caso fica meio 

guardadinho na gaveta e aí que a gente sofre, né?!... assim o fato de ele ficar preso, 

ele não tem algo social assim fora, só fica ali, só ele e os parente ali, só com a mãe e 

dois irmãos assim. A casa é bem segura, então ele só fica ali... é meio que um 

cárcere. Esse usuário, viram ele como uma joia no CAPS, viram que ele podia ter 

emprego, mas a mãe não quis. Foi um caso que se resolveu rápido, mas de uma 

forma que a gente nem sabe se foi o melhor! (ACS11. UBS DEMARCHI). 

 

 

Essas questões colocadas pelas ACSs vão ao encontro de uma pesquisa com ACS 

realizada por alunos da Universidade Estadual Paulista (UNESP) na região de Araçatuba/SP. 

Os alunos levantaram que uma característica marcante do trabalho do ACS é o vínculo de 

confiança estabelecido com o morador da área adscrita, proporcionando a aproximação das 

ações de saúde ao contexto domiciliar, o que aumenta a capacidade da população de enfrentar 

os problemas, pois a violência familiar pode se manifestar de várias formas e com diferentes 

graus de severidade que não se produzem isoladamente (GARBIN et al., 2014). 

 

 

Eu tenho uma situação na minha área que é um rapaz que tem 36, ele é 

esquizofrênico, faz tratamento no CAPS e tem quatro anos que a mãe era casada 

com uma pessoa que não é o pai dele e essa pessoa fazia violência psicológica com 

ele, então ele vivia em crise, né?!... não tinha uma melhora, mesmo fazendo uso da 

medicação corretamente, ele falava desse padrasto com muito rancor, que não 

gostava dele, que ele era ruim, só que nunca falava o porquê. Depois de um tempo, a 

mãe se separou e a gente foi vendo a melhora dele, isso muito interessante (ACS1. 

UBS DEMARCHI). 

 

 

Não podemos perder de vista que intervir num sistema familiar pode ser difícil para 

muitos profissionais de saúde, no entanto esse gesto, quando fundamentado, pode representar 

uma chance que uma pessoa em sofrimento psíquico grave pode ter de mudar o rumo de sua 

vida (NJAINE; ASSIS; CONSTANTINO, 2013). Como vemos neste relato: 

 

 
Eu estou trabalhando há 14 anos, mas quando estava fazia uns 10 anos, eu fui uma 

vez numa casa e subindo lá eu vi um jovem sentado, e olha que em 10 anos fazendo 

visita nesta casa eu entrava lá porque tinha um bebê que nasceu e eu fazia visita e a 

casa tinha um número xis de pessoas. Quando eu subi, as escadas tinha um quarto no 

meio de um andar para o outro, eu vi um jovem gritando lá e falei: “Quem é esta 

pessoa?”... E ela responde: “meu filho” ... Eu questionei: “mas ele veio morar aqui?” 
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É deficiente mental e físico, porque ele mal andava. Ela disse: “não, ele mora 

comigo! Eu perguntei “como ele mora com a senhora e a senhora nunca me falou 

dele?” – ela responde: “eu achei que não tinha necessidade”. Pensa só: em dez anos 

fazendo visita naquela casa e eu não conhecia que ali tinha um deficiente mental, 

esta mãe nunca pôs este jovem para fora, em vinte e poucos anos, 25 anos ele tem, 

nunca tinha colocado ele para fora, nunca a equipe tinha feito uma visita. Eu fiquei 

assim de queixo caído. Agora, a equipe já faz visita... Eu falei: “Gente, a mãe, eles 

fazem uma violência com o jovem, porque assim, porque ele é deficiente mental, ele 

tem que ficar trancado dentro de um quartinho. Está criando ele como um bicho, e a 

mãe não sabiam o nome completo do filho porque eu perguntei para fazer o cadastro 

do menino e ela perguntava para o pai: “Como que é mesmo o nome completo 

dele?... Qual é a data de nascimento?”... A mãe não tinha interesse em saber nada do 

filho, porque era o pai quem cuidava (ACS5. UBS BATISTINI). 

 

 

O caso dele era de violência sim, ele ficava com uma senhora e esta senhora judiava 

muito dele, batia nele, batia na cara dele. Ele pulava o portão para ir para a rua, 

queria ficar no meio da rua, aí a mãe não deixava a mulher não deixava e batia. Aí a 

avó começou a cuidar, aí ele dava muito problema na escola, a diretora vivia 

chamando a mãe, que ele batia nas crianças, aí levaram para o CAPS que era mãe 

que não dava atenção, a mão que não cuidava. Até então eu não sei se ele tomava 

remédio ou não, sei que o problema dele era esse, era o maltrato da família com ele, 

aí a avó que cuidava aí recentemente a mãe foi embora do Pinheirinho e levou ele e 

ninguém sabe onde que tá agora (ACS7. UBS BATISTINI). 

 

 

E não depende só da gente, depende do outro querer, né?... No caso da saúde, 

depende de a pessoa tomar certas atitudes. Tem casos que dependem de você tomar 

atitude para você mover situações e depende de outras pessoas também para te 

ajudar, depende de outros departamentos, para que as coisas andem. Por isso que a 

gente tem esta coisa frustrante, que não anda! (ACS8. UBS BATISTINI). 

 

 

Essas citações mostram que a suspeita ou mesmo a constatação de situações de 

violência doméstica acabam por se tornar rotineiras na prática profissional, podendo correr o 

risco de serem minimizadas, devido à falta de preparo para lidar com a situação. Portanto, é 

muito importante conhecer as percepções dos ACSs sobre essa questão tão emblemática, além 

das condições de trabalho para compreender os fatores que interferem na sua intervenção. 

 

Para isso, faz-se necessário repensar qual é o papel que os ACSs exercem na 

prevenção da violência doméstica, para que se possa então encontrar caminhos que forneçam 

subsídios para lidar com essa questão que está tão presente em nossa sociedade, nas ações de 

atenção à saúde. 

 

Em relação às falas das participantes, foi possível perceber a riqueza dos conteúdos e o 

que chamou a atenção foi o fato de que as ACSs, apesar do medo e da insegurança que 

sentem, parecerem abertas para conversar e relatar sobre o assunto. Essa característica nos 
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sugere que a violência doméstica envolvendo usuários com sofrimento mental grave é um 

problema que também está presente no cotidiano dos trabalhadores das unidades. 

 

 

6.2.4 As questões e angústias referentes ao modo de lidar com esta situação  

 

 

No transcorrer das atividades as profissionais vão mencionando os casos, as situações 

vivenciadas relacionadas a essa temática da violência doméstica envolvendo as pessoas em 

sofrimento psíquico grave, vão comentando também suas angústias e incômodos que surgem 

a partir desse contato com tais casos. 

 

Conforme o ACS cria relações com as pessoas acompanhadas, essas depositam nele 

expectativas e criam julgamentos sobre suas condutas. Isso pode ser sentido por ele como 

sobrecarga quando elabora suas ações e reflete sobre elas (MOURA; SILVA, 2015). 

 

 
Então assim o outro profissional vai lá com a gente, só que depois ele vai embora, eu 

moro ali, que nem eu moro na rua que eu trabalho, eu visito meus vizinhos, então 

meu trabalho é orientar, vou até aonde der, porque você não sabe depois a reação da 

pessoa, porque eu tenho marido e tenho filhos (ACS5. UBS JARDIM REPRESA). 

 

 

Essa insegurança relatada apareceu em algumas rodas e, segundo pesquisa realizada 

por alunos da UNESP em Araçatuba/SP com ACS, isso ocorre devido à proximidade dos 

ACS com as famílias adstritas. Ao mesmo tempo que facilita a detecção e a prevenção da 

violência, evidencia a fragilidade do profissional em lidar com a situação identificada 

(GARBIN et al., 2014). 

 

“O que deixa a gente chateada, às vezes, é que a gente tem tantos casos e nunca tem 

uma devolutiva. A gente se empolga, corre atrás, aí tem que ficar aguardando pra buscar uma 

solução e, às vezes, não tem, então fica um negócio chato” (ACS3. UBS JARDIM 

REPRESA). 

 

 Essa fala vai ao encontro da lógica de que o ACS deve contribuir para o processo de 

transformação social. No entanto, é preciso ter em mente que a transformação social é um 
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processo lento, requer esforços conjuntos e permanentes e é papel de todos os cidadãos. O 

setor saúde no Brasil tem, historicamente, um papel de vanguarda nessa transformação 

(NUNES et al., 2002). 

 
Isso acaba gerando um sofrimento e uma angústia para a gente também porque 

muitas vezes você tem que se deparar com esta situação e você vê que a partir do 

momento que a própria pessoa não dá o passo você não pode fazer nada, você não 

pode orientar a procurar ajuda psicológica ou até que seja jurídica mesmo... (ACS4. 

UBS BATISTINI). 

 

 

Segundo Lira, Silva e França (2012), essa dupla função de representante da 

comunidade e da Instituição, assim como a obrigatoriedade em exercer suas atividades na 

mesma área onde reside, faz com que a confiança assuma um caráter indispensável nas 

relações entre ACS e usuário. Isso, por sua vez, gera desconforto e sofrimento para estes 

profissionais, conforme mencionam. 

 

Em contrapartida, faz-se necessária a reflexão se os ACSs de fato deveriam ter papel 

central na detecção e orientação e assistência dos casos, já que a sua proximidade com a 

comunidade os coloca em posição de maior risco de quebra de sigilo e vulnerabilidade em 

relação à própria violência. 

 

 
Nós como ACSs o que nos angustia é porque nós moramos no bairro, então vira e 

mexe a gente está vendo o agressor, vendo a vítima, a gente sabe daquilo que 

acontece na casa, não pode falar para o marido, não pode abrir para as pessoas... isso 

que angustia a gente, porque são pessoas do bairro que você conhece, do convívio 

(ACS5. UBS BATISTINI). 

 

 

Os achados apresentados corroboram com alguns encontrados em pesquisa realizada 

na cidade de Araçatuba/SP, por alunos da UNESP, com ACSs da região, pois essa angústia 

foi relatada também em algumas rodas de conversa que ocorreram nesta pesquisa 

mencionada: uma das principais atividades do ACS é a visita domiciliar que proporciona uma 

aproximação com a realidade e o modo de viver das famílias, deixando-os mais suscetíveis e 

gerando, às vezes, sentimento de frustração e impotência frente a determinadas situações 

(GARBIN et al., 2014).  

 

“O que deixa a gente chateada às vezes é que a gente tem tantos casos e nunca tem 

uma devolutiva. A gente se empolga, corre atrás, aí tem que ficar aguardando pra buscar uma 
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solução e, às vezes, não tem, então fica um negócio chato” (ACS1. UBS JARDIM 

REPRESA). 

 

Outra queixa que surgiu nesse trabalho com as ACSs é que a maioria delas relata, no 

transcorrer dos encontros, que essa é uma temática bastante difícil de lidar, uma vez que se 

sentem sem proteção e segurança, além da angústia de se depararem com a demora na 

resolutividade nos casos. Fato esse que pode contribuir para o aumento e a invisibilidade dos 

casos. 

 

A gente não tem um retorno, já teve vários casos que a gente trouxe, depois a gente 

ficava cobrando e nada, não tem resposta. No começo, é muito bom. A gente vai e se 

anima, tenta ajudar, encaminha, vai ao CAPS, mas isso desanima, é frustrante, 

entendeu?! (ACS2. UBS DEMARCHI). 

 

 

Uma questão importante que surgiu também nas rodas de conversa com as ACSs em 

decorrência da falta de subsídios para lidar com esse fenômeno da violência doméstica é que, 

apesar do grave impacto da violência à saúde física e mental das vítimas, ainda há 

necessidade de maior preparo para abordar situações de violência no âmbito do sistema de 

saúde. Em algumas das falas das ACSs, elas chegam a mencionar que preferem quando não é 

necessário ir a uma residência que sabem que tem uma situação de violência, devido à falta de 

suporte para lidar com tal situação: 

 
Eu tenho um caso, vou te falar que graças a Deus a pessoa recusou minha visita, não 

vejo mais, não escuto mais... mas assim, tem hora que eu vejo aqui que tem casos 

que a gente discute, discute e a solução não vem. E tem também que você até pensa: 

“Eu também não vou ficar me envolvendo muito e me colocar em risco também em 

certas situações, entendeu?”... É, a gente não sabe também o que pode acontecer... 

teve um caso aqui que tiraram os filhos. Assim, eu tenho pouco tempo aqui, mas é 

um caso que era discutido, discutido, e o que tomaram de solução de tirar os 

meninos e deixaram as meninas. Então, por que tiraram só os meninos?!... (ACS6. 

UBS JARDIM REPRESA). 

 

 

Não raro, por essas razões, o agente comunitário é também aquele que adoece, no 

interstício do trabalho prescrito e do trabalho real. Trata de realizar um trabalho marcado por 

contextos que também se definem por vazios assistenciais e pelo enfraquecimento dos 

serviços públicos na garantia de necessidades fundamentais (BORGES; DUARTE, 2017). 

 

 

Ele teve uma visita uma vez do CRI [Centro de Referência do Idoso] e do CREAS 

[Centro de Referência Especializado de Assistência Social], só. Parece que não 
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anda, chega e a gente tenta levar pra resolver, mas na hora que vai pra frente parece 

que alguma coisa emperra, aí a gente fica assim, a gente fica preocupado, que é 

idoso e ele estava bem abandonado. Pela UBS, ele teve todo apoio, era visita do 

doutor, da enfermeira, minha visita. Se procurar lá no CREAS mesmo, só tem o meu 

relatório, então a gente sente uma falta, assim, de tentar resolver. Pelo menos, foi 

levado e eu não senti nenhum retorno além da UBS, assim: “Oh, a gente tá 

preocupado”. E a situação ali foi complicada, foram anos tentando, aí no ano 

passado ele foi a óbito, aí acabou mesmo. A gente se decepciona! (ACS2. UBS 

DEMARCHI). 

 

 

O que chamou atenção foi o fato de as ACSs, apesar de terem contato com casos 

envolvendo usuários de saúde mental como vítimas de violência doméstica, no primeiro 

momento, quando questionadas a respeito, disseram desconhecer esses casos no seu cotidiano, 

mas lembraram de casos envolvendo mulheres nessa situação. Porém, após estímulos através 

de explanação de casos para elucidar tal questão, surgiram vários casos. Tal fato nos levou a 

uma segunda constatação: a de que os profissionais necessitam ser informados quanto às 

questões que permeiam a violência doméstica contra o usuário que possui sofrimento psíquico 

grave, a fim de que possam utilizar de seus mecanismos que possuem para auxiliarem essas 

vítimas. Para isso, é necessário haver capacitações com as equipes, com o objetivo de que as 

profissionais se sintam mais seguras, além de informadas sobre os recursos disponíveis no 

município para lidar com as vítimas de violência, tendo em vista que é muito importante tanto 

para o profissional quanto para a vítima que encontrem resolutividade para a situação em que 

vive. 

 

É necessária intervenção de profissionais de uma rede intersetorial para prestar apoio 

as pessoas que são vítimas de violência e os ACSs encontram-se na específica situação de 

acesso e relação com essas vítimas, portanto também é um profissional que faz parte desta 

rede e também pode contribuir. No entanto é importante observar que outros aspectos são 

importantes de serem observados e necessitam de outros profissionais da rede envolvidos para 

lidar com questões como: moradia, creche, escola, trabalho que são todos elementos 

fundamentais para a emancipação e uma vida livre de violência. (LIRA; SILVA; FRANÇA, 

2012). 

 

Os encontros das rodas de conversa com as agentes e a segurança de que aquele era 

um espaço protegido, diante dos combinados contratados antes de cada atividade, possibilitou 

produzir novas narrativas e afetos, além de uma releitura mais crítica dos temas abordados, 
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valorizando o saber de cada participante e servindo como fonte de experiência e reflexão 

sobre os temas, mas, principalmente, sobre a importância do cuidado em saúde. 

 

As rodas foram pontos de encontro entre as agentes, como espaços de acolhimento e 

não de controle; de produção e promoção de cuidado, uma vez que as estimularam a falar de 

questões que as incomodam e geram inseguranças. Elas foram ouvidas sem julgamento e 

acolhidas pelas colegas, que, por vezes, passam por situações similares em seu cotidiano. 

 

A experiência aponta a importância da (re)invenção das práticas cotidianas, através de 

abordagens educacionais, construindo novos significados para a própria experiência como 

facilitadores de rodas dialógicas (SAMPAIO et al., 2014). 

 

Em suma, é a partir da abertura do ACS ao encontro entre este profissional e o usuário, 

que se torna possível construir redes de apoio e potencializar os sujeitos nas relações de 

cuidado, tendo em vista que esse profissional, em suas andanças pelo território, constrói 

novos caminhos para o cuidado, norteado por seus afetos e constituído pelos seus encontros 

com as pessoas que acompanha e que, implicado nesse processo, também o acompanha 

(MOURA; SILVA, 2015). 

 

É evidente que o ACS possui um papel essencial para a consolidação do SUS, não só 

por facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde, mas, principalmente, por ser 

o elo entre as equipes de saúde e a comunidade, fortalecendo as relações, facilitando o 

potencial diagnóstico das situações de risco e atuando como agente de organização da 

comunidade com vistas à transformação de suas condições de saúde (GOMES et al., 2009). 

 

A aposta nas rodas de conversas sustentou-se pela possibilidade de favorecer a fala das 

ACSs sobre assuntos que são assuntos considerados tabus, que são de difícil abordagem e 

geram questionamentos, reflexões e, muitas vezes, a desconstrução de dúvidas, a partir da 

conversa sobre seus medos e anseios, no encontro entre a pesquisadora e as ACSs. 

 

Essa atividade proporcionou também a reflexão sobre a efetivação das ações de 

atenção, promoção e prevenção, buscando melhores condições de vida, o que resultou num 

olhar multiterritorial, através do qual se considera que existem outras forças atuantes sobre o 

território, além da lógica dos serviços de saúde (LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 
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A proposta das rodas esteve coerente com a promoção da saúde, ao defender a 

produção de sujeitos autônomos, críticos, reflexivos e livres, que se constituem no encontro 

com o outro, em coletivos democráticos e participativos (LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 

 

Através deste trabalho, foi possível observar que muitos limites existentes na 

resolução dos problemas da comunidade se originam não apenas do trabalho dos ACSs, mas 

também da equipe em que estão inseridos. Esses problemas, muitas vezes, interferem na 

construção do vínculo tão necessário entre o Agente e o usuário atendido, o que acaba por 

criar mais uma barreira entre a Unidade de Saúde e a comunidade, podendo impactar 

diretamente no processo de cuidado (LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 

 

Dessa forma, é possível solidificar a ideia de que os ACSs têm assumido diferentes 

atividades na produção de atos em saúde, utilizando, ao mesmo tempo, seus saberes e modos 

de agir no controle das causas, além dos fatores de risco individual e coletivo em diferentes 

sistemas e contextos em que se dá a relação entre a ESF e a comunidade, assim como as 

lideranças comunitárias, as Organizações Não Governamentais, movimentos sociais, e outras 

instituições que possam intervir no local (LIRA; SILVA; FRANÇA, 2012). 

 

Em relação aos aspectos positivos do trabalho do ACS, a maioria das profissionais 

referiu, durante as atividades, que a solução das dificuldades das pessoas é o principal fator 

gerador de satisfação, pois se sentem realizadas quando conseguem ajudar as pessoas que 

atendem. 

 

“A gente fica feliz quando consegue resolver alguma coisa, ver que conseguiu ajudar 

alguém de alguma forma... acho que faz parte do nosso trabalho!” (ACS4. UBS 

DEMARCHI). As ACSs acrescentam que o seu trabalho seria menos desgastante caso 

recebessem, do poder público, mais apoio e subsídios, além de materiais e treinamentos. 

 

Foi possível avaliar que, através dessa metodologia utilizada, da qual contribuiu para 

produzir uma intervenção com as profissionais, no que diz respeito a discutir sobre as 

temáticas abordadas, além de ACSs terem conseguido falar das questões relacionadas aos 

temas propostos, também conseguiram expor suas dificuldades em lidar com tais questões, 
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trazendo demandas de novas possibilidades de intervenções futuras, que são propostas de 

novas rodas de conversa como espaços coletivos de debate entre essas profissionais. 

 

Essa iniciativa parece relevante, pois, além da valorização do método da roda, 

contribuiu também para as ACSs na reflexão e ressignificação dos temas sobre a saúde mental 

e violência doméstica, bem como estabeleceu uma relação entre a pesquisadora e as ACS que 

superou os limites dos encontros das rodas, permitindo a possibilidade de encontros futuros, e 

este foi considerado o mais importante resultado obtido. Tendo em vista que além dos dados 

da análise das narrativas das ACSs e da construção de espaços dialógicos que permitiram 

momentos de reflexão das profissionais sobre tais problemáticas, foi possível também 

estabelecer vínculos afetivos, mesmo não sendo esse o principal objetivo do trabalho 

proposto. 
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 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista o objetivo de compreender a concepção do ACS sobre o fenômeno da 

violência doméstica no campo da Saúde Mental, no município de SBC, nos bairros: 

Demarchi, Batistini e Jardim Represa, foi necessário primeiro levantar com as profissionais a 

existência de violência doméstica no território; compreender como essas profissionais lidam 

com a questão da violência doméstica; e identificar como as agentes comunitárias de saúde 

procedem quando percebem que uma pessoa que possui sofrimento psíquico grave é vítima de 

uma situação de violência doméstica. 

 

As ACSs problematizaram, dessa forma, suas experiências, evidenciando em que 

medida tais saberes-poderes sobre a saúde mental e violência doméstica afetariam a saúde dos 

indivíduos que vivem em condição de vítima de tais problemáticas. O que, em alguns 

momentos, parecia ser natural para as ACSs, passou a ser incômodo em outros momentos, a 

partir desse processo reflexivo proposto. 

 

Elas se disponibilizaram a participar espontaneamente das rodas de conversa e 

demonstraram-se abertas ao aprendizado mútuo para todas as profissionais que ali estavam 

implicadas e que colheram como fruto do próprio processo de construção reflexiva um 

aprendizado, o qual foi experimentado com outras ACSs. 

 

É possível refletir a partir dessa experiência com rodas de conversa, que contribuíram 

para fomentar a reflexão e o diálogo do grupo e, apesar de não terem uma intencionalidade 

clínica, produziram uma intervenção com as profissionais, no que diz respeito a pensar sobre 

as temáticas: saúde mental, violência doméstica, pessoas em sofrimento mental vítimas de 

violência doméstica e as questões e angústias referentes ao modo das ACSs lidarem com essa 

situação, portanto podemos dizer que obtivemos ganhos discursivos e acadêmicos 

interessantes. 

 

Com base na observação e na análise das falas das ACSs e descritas até aqui, pode-se 

identificar que essas profissionais ainda são pouco reconhecidas como categoria profissional 

integrante da ESF. Além do fato de que essas profissionais encontram várias dificuldades para 

desempenhar suas ações. 
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No percurso desta pesquisa, podemos observar, através das atividades, o quanto as 

profissionais necessitam de informações concretas e bem sedimentadas com relação à qual 

postura adotar nesses casos de violência doméstica, assim como nos casos em que envolvem 

usuários de saúde mental vítimas de violência doméstica. As participantes deste estudo 

mostraram que as maiores dificuldades que vivenciam no seu cotidiano de trabalho são as 

relacionadas com questões ligadas ao fato de não se sentirem seguras, ou mesmo respaldadas 

tanto pela equipe quanto pelos órgãos municipais para tomarem condutas, principalmente por 

residirem na mesma região em que trabalham. 

 

Mas, mesmo diante desse contexto, as suas funções de atividades de prevenção, e 

orientação, estão sendo realizadas. É importante salientar que essas profissionais estão sempre 

buscando o melhor entendimento de seu papel dentro da complexidade do processo de 

trabalho que é o cuidado em saúde. 

 

Diante das falas aqui relatadas, com um olhar acerca da realidade, faz-se urgente mais 

apoio e incentivo público para a estruturação efetiva do SUS, no que diz respeito à questão da 

violência doméstica no campo da saúde mental, tanto para o enfrentamento dos problemas e 

das necessidades da comunidade, como os do próprio trabalhador, o qual, ao que parece, 

necessita de mais atenção, acolhimento e proteção à própria saúde. 

 

Através da realização desta pesquisa, avaliou-se que o setor de saúde, por ser um dos 

espaços privilegiados para a detecção de vítimas de violência, tem papel importante na 

articulação dos serviços e organizações, que atendem direta ou indiretamente situações sobre 

esse conteúdo. Os cursos da área da saúde não podem se isentar de discutir em seus currículos 

a questão da violência sob vários aspectos, além da violência doméstica, uma vez que essa é 

uma situação presente em nossa sociedade em diversas formas e que tal problemática tem um 

impacto importante na saúde. 

 

Dessa forma, a violência doméstica deve ser vista como uma questão de saúde pública 

que precisa de intervenções e de políticas públicas específicas. A ESF deve ser vislumbrada 

como uma política que tem grande potencial para o combate dessa problemática. 

 



82 

 

 

Baseado na importância que a violência doméstica tem para o cuidado à saúde das 

pessoas, somada à importância que a atuação dos ACSs tem nesse contexto, é que 

constatamos a importância deste estudo sobre a conduta deles diante de casos de violência 

doméstica contra o usuário com sofrimento psíquico grave, pois essa atividade proposta 

através das rodas de conversa poderá provocar reflexões sobre a prática dos ACSs e a 

necessidade de capacitações e treinamento para que melhor desempenhem suas funções. 

 

Constatamos, durante as rodas de conversa, que existem casos de violência doméstica 

em que usuários com sofrimento psíquico são vítimas, em suas diversas formas de 

manifestação. Esses usuários são atendidos pelas unidades básicas que fizeram parte da 

pesquisa, e, apesar dessa realidade, o serviço não prepara as ACSs, que estão em contato 

constantemente com tais usuários, para agir de forma a contribuir para mudar essa realidade 

apresentada. 

 

O espaço das rodas de conversa proporcionou momentos de reflexão sobre como as 

ações das ACSs nos serviços são para promoção da saúde, inclusive para elas mesmas, pois 

foi possível também perceber que as participantes se sentiram acolhidas, apoiadas e talvez até 

mais imponderadas para tomarem decisões e condutas em relação ao cuidado em saúde em 

casos de violência doméstica e saúde mental. 

 

Outro fator importante dos encontros foi o de que possibilitou que as dúvidas fossem 

compartilhadas e, dessa forma, ocorreu a troca de informações sobre os temas entre elas, além 

da condução de reflexões que podem permitir a identificação, avaliação e mudança de hábitos 

delas. 

 

 As ACSs refletiram sobre o fato de que podem realizar ações que contribuam para 

transformar a realidade da região onde elas estão inseridas, inclusive ações em conjunto com 

atores sociais da comunidade as quais podem contribuir para melhorar as condições de saúde 

da população atendida. 

 

Entretanto, devemos levar em conta que a pessoa em sofrimento psíquico grave 

enfrenta algumas barreiras sociais importantes, como o preconceito, a discriminação, a falta 

de oportunidades e, em muitos casos, algumas barreiras funcionais decorrentes de suas 

limitações. 
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Tendo em vista essas vulnerabilidades, as diferentes formas de violência podem 

agravar o quadro de saúde e sofrimento mental e ampliar as desvantagens e desigualdade 

social. 

Outra questão que surge diante deste estudo é o fato de que as políticas de proteção e 

segurança são essenciais para o enfrentamento à violência, mas é preciso avançar em políticas 

de prevenção, sem perder de vista a importância de que o profissional possa respeitar a 

subjetividade dessa relação entre ele e o usuário atendido. 

 

Diante do exposto, é preciso ressaltar que estamos em um momento no qual a 

assistência à saúde aumenta a sua abrangência e proximidade com a população atendida, 

através do trabalho das equipes de ESF. Dessa forma, faz-se necessário lidar com o 

enfrentamento dessas questões sociais na esfera das políticas públicas, pensando na lógica de 

que a violência doméstica é considerada atualmente como um problema de saúde pública, 

porém, para o enfrentamento de tal problemática, é necessária uma intervenção intersetorial. 

 

É importante que os profissionais que estão no contato direto com os usuários possam 

participar ativamente das discussões e construções dessas políticas. Assim, poderiam 

conhecer melhor seu papel, além de se sentirem mais fortalecidos para lidar com tais 

questões. 

 

Espera-se que através dos resultados desta pesquisa e reflexões, que essa ação possa 

contribuir não somente para a detecção, mas também para a prevenção de violência 

doméstica, através de capacitação dos profissionais da saúde, como estratégia de políticas 

voltadas para o tema, das quais surgiu como demanda da próprias ACSs, a proposta de novos 

encontros, na perspectiva de rodas de conversa com as  respectivas profissionais das UBS. 
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APÊNDICE A – Roteiro norteador para roda de conversa 

 

 O Sofrimento Mental;  

 O lugar da pessoa em sofrimento mental na sociedade;  

 A percepção do fenômeno da violência doméstica no cotidiano de trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde;  

 A percepção de situação de violência doméstica em que as pessoas em sofrimento 

mental são vítimas e quais os desdobramentos destes casos. 
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UMA BREVE INTRODUÇÃO 

  

A atual política de saúde mental brasileira é o resultado de um momento da 

redemocratização, com a mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da Saúde 

iniciada na década de 1980, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde 

viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais (AMARANTE, 1994). 

 

Esse processo de mudança se expressa especialmente por meio do Movimento Social 

da Luta Antimanicomial. As experiências municipais iniciaram a desinstitucionalização de 

moradores de manicômios e o processo de criação e implantação dos Centros de Atenção 

Psicossocial, sendo criados os Serviços Residenciais Terapêuticos – que são moradias 

inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa 

permanência, egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

 

Nesse processo de desconstrução da lógica manicomial ocorre a construção de uma 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), através da Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 

2011, com republicação em 21 de maio de 2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

Dentre os elementos da RAPS, contempla também os pontos de atenção da Rede de 

Atenção às Urgências – o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA 24 horas); Consultório na Rua, Centro de Convivência, as 

Unidades de Acolhimento Transitório, contando também com serviços Secretarias das áreas: 

Educação, Justiça, Assistência Social, Esporte, Trabalho e Cultura (MINSTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 

 

O Ministério Saúde prevê que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) cumpram 

também uma importante função na composição dessa rede comunitária de assistência em 

saúde mental (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

 

A Saúde da Família é uma das principais estratégias, propostas pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, para reorientar o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

partir da Atenção Básica (AB) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). Seu trabalho pressupõe 

um conjunto de ações individuais e coletivas relacionadas à promoção e proteção da saúde, 
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prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação – constituindo-se em uma das 

principais portas de entrada para o sistema de saúde, devendo resolver 80% dos problemas de 

saúde da população. Ela está centrada na família e na participação ativa da comunidade e dos 

profissionais responsáveis pelo seu cuidado (CAMPOS; GUERRERO, 2010). 

 

A Equipe de Saúde da Família (ESF) conta com uma equipe multidisciplinar, 

composta por: médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, ACSs e, a partir de 2000, 

dentista. Pode-se dizer que o fato de ser o ACS uma pessoa que convive com a realidade e as 

práticas de saúde do bairro onde mora e trabalha dá a possibilidade de um diálogo entre os 

diferentes saberes e práticas (NUNES et al., 2002). 

 

A estratégia ESF com a finalidade de participar da construção do cuidado às famílias, 

a equipe de saúde passa a ter um entendimento mais abrangente do cuidado no processo 

saúde-doença. Essa equipe é integrada por profissionais de diversas formações diferentes e 

deve atuar numa lógica que substitui o modelo hegemônico e biomédico, centrado em um 

único profissional, o que garante novas oportunidades para o trabalho interdisciplinar 

relacionando saúde através de um olhar mais abrangente no cuidado em saúde (BRAND; 

ANTUNES; FONTANA, 2010). 

 

Uma das figuras relevantes dessa equipe são os ACSs, que a princípio devem ser 

residentes no território onde atuam, conviver com a realidade do local e interagir com valores, 

linguagens, problemas, alegrias, satisfações e insatisfações desse ambiente (BRAND; 

ANTUNES; FONTANA, 2010). 

 

Isso posto, no cotidiano de seu trabalho, os ACSs assumem a responsabilidade de 

fazer intercâmbio entre a população e a equipe de saúde, de modo a levantar necessidades de 

saúde e assim buscar intervenções multiprofissionais/transdisciplinares para a melhoria da 

qualidade de vida e saúde da população de abrangência (BRAND; ANTUNES; FONTANA, 

2010). 

 

Por ter um papel privilegiado no convívio com o grupo familiar, o setor da saúde é um 

dos principais setores sociais capazes de atuar preventivamente sobre as formas de violência 

doméstica sofrida e praticada nas famílias, tendo em vista que as múltiplas faces da violência 

doméstica têm impacto direto sobre as famílias, afetando esse importante grupo social, 
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composto por crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas que com sofrimento psíquico 

(NJAINE; ASSIS; CONSTANTINO, 2013). 

Esse tipo de abordagem atinge não somente ao usuário, mas a família que passa a ser 

acompanhada pela equipe, que é um fator de relevante importância em casos de violência, 

pois tal problemática pode acometer todo o grupo familiar (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 

2013). 

 

Foi pensando nessa posição estratégica desses profissionais que se optou por abordá-

los nesta pesquisa realizada sobre o fenômeno da violência doméstica que atinge o usuário de 

saúde mental e a sua percepção sobre essa temática, já que estão inseridos no território 

geograficamente conhecido, pois, através de seu trabalho, esses profissionais têm uma 

proximidade que possibilita conhecer a história de vida dessas pessoas e de seus vínculos 

familiares e a comunidade onde moram, bem como com outros elementos dos seus contextos 

de vida, que lhe permitem contato com o usuário do serviço e com sua realidade 

(MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2013). 

 

A Estratégia de Saúde da Família tem como foco a família e objetiva reverter o 

modelo assistencial predominantemente biomédico, centrado na doença e no tratamento. 

Representa, assim, o investimento na promoção da saúde e na defesa da vida, educando a 

comunidade e desenvolvendo práticas de pensar e lidar com a saúde (AMARANTE, 2007). 

 

Desse modo, a clínica na Saúde da Família deve ser ampliada, incluindo também os 

aspectos subjetivos e sociais de cada sujeito, respeitando a característica singular de cada caso 

(CAMPOS; DOMITTI, 2008). 

 

A continuidade e o estabelecimento de vínculo entre a equipe e a população são 

abordados pelos agentes de saúde como uma forma de detectar situações antes mesmo que 

elas cheguem ao serviço e de atender com presteza às necessidades dos moradores 

(BORNSTEIN; DAVID, 2014). 

 

A questão da violência deve ser entendida dentro do contexto social mais amplo, pois 

acaba influenciando e sendo influenciada, ao mesmo tempo, pelas relações entre as pessoas, 

além de impactar de diversas formas no convívio desse indivíduo na comunidade em que está 

inserido e nas suas relações sociais bem como, inclusive, no nosso atendimento com o usuário 
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no desenvolvimento das propostas terapêuticas (DALHLBERG; KRUG, 2006).  

 

 

O caso da violência doméstica é um exemplo da transição que junta questões sociais e 

problemas de saúde, pois a violência não é um problema médico típico, mas 

fundamentalmente um problema social que acompanha toda a história e as transformações da 

humanidade, no entanto a violência afeta muito a saúde, a qual atravessa todas as classes e os 

segmentos sociais (MINAYO, 2013). 

 

A violência doméstica possui um percurso histórico que permeia a humanidade há 

muitos anos, não sendo nova no contexto das sociedades. Não obstante, é recente como 

questão central de interesse pela comunidade e como questão de saúde pública, que pode e 

deve tê-la como campo de intervenções e alvo de ações específicas no âmbito das relações 

para seu enfrentamento (SCARANTO; BIAZEVIC; CROSAT, 2007). 

 

Em relação aos usuários de saúde mental, cabe ressaltar que: a violência contra 

indivíduos com sofrimento mental é mais frequente do que na população em geral, menos 

identificada pelos profissionais de saúde e ainda pouco explorada pelos pesquisadores, sendo 

necessárias mais pesquisas que forneçam informações para ações preventivas (DAY et al., 

2003). 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no município de São Bernardo do Campo, que é uma 

cidade de grande representatividade no cenário nacional. Inicialmente conhecida pelo grande 

número de indústrias moveleiras que ajudaram a desenvolver a cidade no início do século 

XX, tornando-se o berço da indústria automobilística nacional, é uma das integrantes da 

região do Grande ABC. Limita-se com São Vicente, Cubatão, Santo André, São Caetano do 

Sul, Diadema e São Paulo. Possui um território de 408,45 km², sendo 118,21 km² em zona 

urbana, 214,42 km² em zona rural, além de ter 75,82 km² pertencentes à represa Billings 

(PREFEITURA DE SBC, s.d). 

 

A saúde de SBC está estruturada em uma rede de serviços: a AB, envolvendo a Saúde 

Bucal com 34 UBSs; a Atenção Especializada, que abrange a Reabilitação e Saúde Mental 

com sete CAPS e sete Unidades de Acolhimento Transitório, Nutrarte e Consultório na Rua; 
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os serviços de Urgência e Emergência, com nove UPAs 24 horas e o SAMU 192; além dos 

quatro hospitais municipais e a Vigilância em Saúde (PREFEITURA DE SBC, s.d). 

 

Segundo informações oficiais do site da Prefeitura de SBC, o município possui 

aproximadamente 828 mil habitantes e a região onde ocorreu a pesquisa, denominada 

território oito, referente aos bairros Demarchi, Batistini e Jardim Represa, possui 87 mil 

habitantes (PREFEITURA DE SBC, s.d). 

 

Conforme consta no “Caderno dos Núcleos Territoriais – Núcleo 8” (PREFEITURA 

DE SBC, 2012), existem também várias questões de vulnerabilidade social importantes na 

região a serem destacadas, como: baixo nível de escolaridade, drogadição, prostíbulos, falta 

de saneamento básico, falta de pavimentação em determinados locais, excesso de lixo 

acumulado nas caçambas propiciando a proliferação de vetores, atividade sexual precoce, 

falta de equipamentos para lazer e esporte, transporte ineficaz, falta de acesso aos demais 

serviços da saúde e de outras secretarias, alta vulnerabilidade socioeconômica, fácil acesso a 

bebidas alcoólicas. 

 

Para discutir sobre os temas propostos com as ACSs, foi necessário levantar com as 

profissionais qual a sua concepção sobre o fenômeno da violência doméstica e a existência 

desse problema no território e, diante desse contexto, verificar como as profissionais lidam 

quando percebem que uma pessoa que possui sofrimento mental é vítima de uma situação de 

violência doméstica, assim como as questões e angústias referentes ao modo dessas 

profissionais lidarem com essa situação. 

 

É possível refletir, a partir da experiência de rodas de conversa, que houve durante a 

pesquisa, que essa atividade contribuiu para fomentar a reflexão e o diálogo do grupo e 

produziu uma intervenção com as profissionais, no que diz respeito a pensar sobre as 

temáticas: saúde mental, violência doméstica, pessoas em sofrimento mental, vítimas de 

violência doméstica e as questões e angústias referentes ao modo das ACSs lidarem com essa 

situação. 

 

Mas surgiram também demandas das profissionais em relação às questões do cotidiano 

do trabalho dos ACSs principalmente relacionadas ao fato de residirem no mesmo território 

em que trabalham, assim como questões de ordem burocrática e dificuldade de respostas às 
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problemáticas que surgem no contexto de casos de violência doméstica como o próprio 

andamento do caso, no tange a notificações e intervenções da própria RAPS do município. 

Diante de tais questões, as profissionais sugeriram ou mesmo questionaram sobre a 

continuidade desses encontros como possibilidade de novos espaços de discussões coletivas 

acerca dos temas abordados. 

 

Para que isso ocorra, foi pensada uma proposta de rodas de conversa sobre o tema: “O 

usuário de saúde mental também é vítima de violência doméstica”. Tendo em vista que a 

violência doméstica é uma questão social que tem grande repercussão nos casos de saúde 

pública, contudo, tratando-se especificamente da saúde mental, existe um mito relacionado às 

pessoas com sofrimento psíquico grave, que por si só historicamente carregam consigo vários 

preconceitos, inclusive o de serem agressivos, mas que em grande parte dos casos é, na 

realidade, a vítima de violência doméstica. 

 

Serão realizadas rodas de conversa com os profissionais dos serviços de saúde da AB 

onde foi realizada a pesquisa, pois as rodas podem proporcionar uma integração entre os 

participantes e estimular a comunicação e a troca de opiniões, discussões e sentimentos, 

tornando esse espaço, então, um lugar de cuidados que contribuem de forma direta para a 

promoção da saúde, tendo em vista que essa foi uma demanda das próprias profissionais que 

participaram da pesquisa, que solicitaram dar continuidade ao trabalho realizado no processo 

de coleta de dados. 

 

Ao consideramos que a busca de alternativas e/ou metodologias que visem à 

integração do sujeito aos espaços de sua convivência e que tenham como premissa a 

ressignificação dos valores e hábitos socialmente praticados (como a conversa, que promove 

debate e abre discussões), as rodas de conversa como metodologia de abordagem serão 

importantes para abordagem aos profissionais. Além disso, a busca por instrumentos menos 

dispendiosos para o desenvolvimento de ações que desemboquem em produção de saúde é 

vista, hoje, como uma proposta inovadora por aqueles que trabalham nessa área (COSTA et 

al., 2015). 

 

Dessa forma, este trabalho pretende contribuir com a visibilidade e reflexão para essa 

questão e seus desdobramentos, que podem trazer repercussões importantes sobre a atuação 
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dos ACSs, particularmente em casos envolvendo a violência doméstica no contexto da saúde 

mental. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Tendo em vista o exposto, este produto pretende contribuir para possibilitar espaços de 

reflexão do Agente Comunitário de Saúde no município de São Bernardo do Campo/SP sobre 

o fenômeno da violência doméstica no campo da Saúde Mental. 

 

Objetivos específicos 

 

a) abordar questões com os ACSs relacionadas à saúde mental; 

b) discutir como as profissionais lidam com a questão da violência doméstica; 

c) instrumentalizar os ACSs no diz respeito às questões relacionadas à situação de 

violência doméstica e saúde mental; 

d) promover espaços de debate sobre a violência doméstica e saúde mental com as 

ACSs, por meio de rodas de conversa. 
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METODOLOGIA 

 

Conforme preconiza o SUS, as intervenções são concebidas na realidade do dia a dia, 

com as singularidades dos atendidos, das especificidades que trazem consigo, uma vez que o 

trabalho na AB é longitudinal, um cuidado à saúde das pessoas que deve acontecer ao longo 

do tempo, independentemente da demanda apresentada, que é produzido através dos 

encontros entre o atendido e o profissional. Esses encontros oferecem ao profissional a 

possibilidade de conhecer as demandas de saúde da população de seu território, e, com esse 

conhecimento, a equipe de saúde tem como criar recursos coletivos e individuais de cuidado 

avaliados como os mais necessários ao acompanhamento e ao suporte de seus usuários e de 

sua família, inclusive (BRASIL, 2013). 

 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa que foi o de compreender a concepção do ACS 

sobre o fenômeno da violência doméstica no campo da Saúde Mental, no município de SBC, 

nos bairros Demarchi, Batistini e Jardim Represa, no transcorrer da pesquisa, através da 

participação desses profissionais nas rodas de conversa em que tais temas foram abordados, 

avaliamos que essas problemáticas geram alguns anseios em relação ao tema. 

 

Conforme as profissionais foram mencionando os casos, as situações vivenciadas 

relacionadas a essa temática da violência doméstica e pessoas em sofrimento psíquico grave 

comentaram também suas angústias e incômodos que surgem a partir do com esses casos e a 

resolutividade deles. 

 

O fato de entrar na casa da família permite ao ACS observar situações que nem 

sempre são abordadas nas consultas, verificando a relação entre seus moradores e suas 

condições de vida, o que contribui para que consiga perceber e detectar situações no contexto 

familiar com mais facilidade que os outros profissionais da equipe, porém isso também faz 

com que eles se deparem com situações as quais os angustiam, por não ter uma resposta 

imediata, já que a intervenção depende de outros profissionais. 

 

Para intervenção com essas profissionais, propomos as rodas de conversas, que 

permitem encontros criando possibilidades de produção de sentido e saberes sobre as 

experiências das participantes. O espaço da roda de conversa intenciona a construção de 
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novas possibilidades que se abrem ao pensar, num movimento contínuo de refletir e perceber 

as questões ao seu redor. 

 

As rodas produzem conhecimentos coletivos e contextualizados, ao privilegiarem a 

fala crítica e a escuta sensível, pois elas favoreceram o entrosamento e a confiança entre as 

participantes, exercitando mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar. 

 

Além disso, a roda de conversa pode trazer benefícios para a vida a partir da 

conscientização e, através da forma participativa de aprender e ensinar, pode contribuir na 

reflexão do autocuidado dos profissionais envolvidos, fato que ocorre dentro do processo de 

educação permanente e que influenciará também no cuidado ofertado. 

 

Pensando no cenário que surgiu com as ACSs durante a pesquisa, as rodas de conversa 

representam um importante instrumento de enfrentamento das questões que surgiram durante 

o trabalho de pesquisa, uma vez que possibilitam aos profissionais envolvidos a oportunidade 

de construir canais de diálogo que ajudam no fortalecimento pessoal, pois essas questões se 

referem à sua prática cotidiana, suas angústias e anseios, assim como para a superação dos 

problemas que surgiram relacionados ao cuidado em saúde mental e violência doméstica no 

âmbito da AB. 

 

A lógica da roda é de que não haverá ninguém atrás ou à frente, mas todos ao lado, o 

que pressupõe uma aprendizagem significativa (SAMPAIO et al., 2014). 

 

Em síntese, considera-se que essa estratégia reproduz um espaço de cuidado e que 

permite o desenvolvimento de atividades que pontua a promoção da saúde (COSTA; 

MEDEIROS; SILVA, 2015). 

 

Os locais de realização deste trabalho serão escolhidos pelas participantes, de acordo 

com a disponibilidade, desde que considerem protegidos. Mas a sugestão é que possam 

acontecer nas UBS: Demarchi, Batistini e Jardim Represa, pois são os locais em que elas 

trabalham e isso facilitaria o acesso delas às reuniões, em salas reservadas, como aconteceram 

as rodas de conversa para a pesquisa, resguardando, dessa forma, a descrição e sigilo acerca 

dos temas que serão abordados. 
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A ideia é que as rodas de conversa ocorram bimestralmente em cada UBS, nas equipes 

da ESF, com duração de aproximadamente uma hora a uma hora e meia, de acordo com a 

quantidade de participantes e andamento da atividade, visto que cada atividade tem seu 

próprio percurso, de acordo com as demandas que surgem no transcorrer do trabalho. 

 

A proposta é de que estas rodas ocorram por um período de 12 meses inicialmente, 

podendo ser prorrogadas de acordo com a necessidade das profissionais e dos serviços. 

 

Serão utilizados recursos disparadores como: roteiros, casos, cenas, músicas, vídeos e 

dinâmicas, assim como, se necessário, haverá intervenções no transcorrer da atividade, de 

acordo com as questões que emergirem no processo de trabalho. 

 

Dentre os recursos utilizados, alguns que foram elencados são os trechos e/ou cenas de 

filmes e documentários: 

 

a) Vida Maria: esse vídeo conta a história de Maria José, uma menina de cinco anos 

de idade que é levada a largar os estudos para trabalhar. Enquanto trabalha, ela 

cresce, casa, tem filhos, envelhece. Nesse filme, é retratada a dinâmica da violência 

doméstica e sua reprodução; 

 

b) Cicatrizes: esse filme, feito pelos jovens do Projeto Academia Educar, traz à tona o 

tema violência doméstica; 

 

c) Enfrentamento da Violência Doméstica pela Estratégia de Saúde da Família: o 

documentário mostra projeto desenvolvido pelo Ministério Público de São Paulo, 

em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social de São 

Paulo, que realiza a capacitação de ACSs e a realização de ações e estratégias no 

distrito de Cidade Tiradentes (São Paulo), que contribuem com a prevenção da 

ocorrência e/ou agravo da violência doméstica; 

 

d) Bicho de Sete Cabeças: Sr. Wilson e seu filho, Neto, possuem um relacionamento 

difícil, com um vazio entre eles aumentando cada vez mais. Sr. Wilson despreza o 

mundo de Neto, e esse não suporta a presença do pai. A situação entre os dois 
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atinge seu limite, e Neto é enviado para um manicômio, onde terá de suportar as 

agruras de um sistema que lentamente devora suas presas; 

 

e) Dá pra fazer: filme italiano sobre a Reforma Psiquiátrica e as cooperativas italianas 

formadas por egressos de internações psiquiátricas. Indicado para as famílias e 

estudiosos da Saúde Mental no Brasil e no mundo. 

 

A aposta nas rodas de conversas sustentou-se na possibilidade de favorecer a fala, 

permitindo questionamentos, reflexões e, muitas vezes, a desconstrução de dúvidas e mitos, a 

partir da comunhão de medos e anseios, no encontro entre as pessoas envolvidas no projeto, 

pois elas contribuem com ações sobre os determinantes sociais (SAMPAIO et al., 2014). Para 

isso, será realizada proposta à coordenação da AB e, posteriormente, aos gestores e 

profissionais. 

 

A partir do exposto, acreditamos que este trabalho poderá contribuir para a reflexão do 

ACS no município de São Bernardo do Campo sobre o fenômeno da violência doméstica no 

campo da Saúde Mental e sua prática no cotidiano do trabalho no território, visto que o ACS 

possui um papel essencial para a consolidação do SUS principalmente por ser o elo entre as 

equipes de saúde e a comunidade. 

 

Posteriormente, se houver interesse da gestão tal ação poderá ser realizada em outras 

UBSs de SBC. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Estamos solicitando seu consentimento para participar voluntariamente da pesquisa 

“Violência Doméstica e Saúde Mental – O usuário de saúde mental também é vítima de 

violência doméstica”. Esta pesquisa está relacionada ao projeto de Dissertação de Mestrado 

Profissional Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

– Campus Baixada Santista. 

A pesquisa tem como objetivo geral compreender a concepção do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) no município de São Bernardo do Campo/SP sobre o fenômeno 

da Violência Doméstica, no campo da saúde mental. Autorizado previamente pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa, com n. do Parecer: 2.004.036. 

Portanto, você está sendo convidado(a) a participar de Grupo Focal em que será 

debatido como os profissionais lidam com a questão da violência doméstica. Não são 

esperados riscos ou desconfortos relacionados a esse procedimento. 

A identidade e a privacidade dos participantes serão preservadas nas transcrições e 

nos relatórios. E os dados coletados serão mantidos em sigilo e somente usado para fins deste 

estudo. Ressalto que sua participação na pesquisa não é obrigatória e, mesmo se 

disponibilizando em participar, você pode a qualquer momento, sem que haja qualquer 

prejuízo, se recusar a participar ou retirar seu consentimento. Serão atendidas quaisquer 

solicitações de esclarecimento, antes, durante e após a realização das entrevistas e ou grupo. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Meu nome é CLAUDIA PEREIRA 

GABRICIO, SOB ORIENTAÇÃO DA PROFA. DRA. MARIA INES BADARÓ 

MOREIRA. Você poderá me encontrar no CAPS IJ situado na R: Francisco Vissentainer, 800 

Bairro Assunção SBC/SP, no telefone: 43353975 ou através do e-mail: 

claudiagabricio@hotmail.com. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – na Rua 

Botucatu, 572 – 1º andar, cj. 14, telefone (11) 5571-1062 ou Fax (11) 5539-7162, e-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Eu, __________________________________________, declaro estar ciente das 

informações recebidas sobre a proposta deste estudo e dos procedimentos a serem realizados. 

Sei que não terei nenhuma despesa, nem receberei pagamento ou gratificação por ter 

concordado em fazer parte desta pesquisa. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e das condições informadas. Poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. Li e compreendi o que 

consta neste documento e após assiná-lo em duas vias, ficarei com uma cópia. 

E por estarem de acordo, assinam o presente termo. 

Santos/SP, ________de______________de 2017. 

 

__________________________________            ___________________________________ 

Assinatura do participante                                                       Assinatura da pesquisadora 

  



107 

 

 

ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO 

PAULO - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA 
 

Continuação do Parecer: 2.004.036 
 

mensagens. Dessa forma, esta pesquisa poderá contribuir com a visibilidade e reflexão para esta questão e 

seus desdobramentos. 

Objetivo da Pesquisa: 

Compreender a concepção do Agente Comunitário de Saúde no município de São Bernardo do Campo/SP 

sobre o fenômeno da Violência Doméstica no campo da Saúde Mental; 
 

Objetivo Específicos: 

 

1. Levantar como as profissionais lidam com a questão da violência doméstica; 

 

2. Identificar como as agentes comunitárias de saúde procedem quando percebem que uma pessoa que 

possui sofrimento mental é vítima de uma situação de violência doméstica; 
 

3. Investigar sobre a necessidade de desconstrução do lugar da pessoa que possui sofrimento mental como 

agressor em casos de violência doméstica; 
 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Segundo o pesquisador: São considerados mínimos os riscos diretos ou indiretos em que os participantes 

da pesquisa estarão expostos. No entanto, estaremos atentos quanto a possíveis situações de desconforto 

para os participantes. Realizando o devido acolhimento e orientação quanto à demanda apresentada. 
 

Os benefícios esperados são da ordem social e não pessoal; a satisfação pessoal espera-se, estará 

relacionada à contribuição sobre a reflexão deste tema para o SUS. Cuidados serão tomados, como o sigilo 

em relação às informações sobre aos participantes, para que não sofram qualquer espécie de prejuízo com 

a pesquisa. 
 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Projeto de Pesquisa a ser realizado no Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista sob orientação da Profa. Dra. Maria Inês 

Badaró Moreira. 
 

- Métodos 
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de pesquisa Os diferentes métodos de pesquisa são necessários e importantes para atender e possibilitar a 

realização de investigações em diversas áreas do conhecimento. Para poder identificar melhor a questão da 

pessoa em sofrimento mental no lugar da vítima de violência doméstica, será feita uma pesquisa com 

abordagem qualitativa. . Desta forma serão utilizadas duas técnicas que contribuirão para realização desta 

pesquisa, que se trata de: Etnografia e Grupo Focal. A primeira etapa será de Etnografia com observações 

sobre o território e os aspectos de vulnerabilidades  nele presentes e a segunda etapa será o grupo focal 

com os agentes comunitários de saúde. 
 

– Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorrerá através de uma pesquisa etnográfica da região escolhida, buscando levantar 

desta forma maiores características demográficas, históricas, sociais e culturais que influenciam na dinâmica 

de vida destes usuários e dos funcionários que trabalham nestes serviços de saúde que funcionam nestes 

três bairros já mencionados anteriormente. “Esta perspectiva permite apreender o fenômeno humano na sua 

totalidade,  pois é calcada numa ciência,  por excelência,  com ênfase no cotidiano  e no subjetivo ”. 

(FONSECA,  1999).  

O trabalho de campo envolve métodos e procedimentos nos quais por vezes temos que ser indutivos para a 

seleção do que deve ser importante para a pesquisa. As categorias  ou temas que escolhemos para 

observar são escolhidos previamente; na maioria das vezes esta escolha se dá a partir do desenvolvimento 

do trabalho de campo. O pesquisador delineia sua linha de questionamento os temas que passam a 

pertencer ao corpo do trabalho. Estes temas podem mudar em resposta ao caráter distinto de um evento 

ocorrido no local da pesquisa. 

Ocorrerá também durante o processo de pesquisa um grupo focal com os Agentes Comunitários de Saúde 

para que se possa entrar em contato com o que estes convidados trarão acerca do tema proposto a ser 

discutido, tendo em vista que neste tipo de estudo. 

Para os encontros do Grupo Focal será o usado o roteiro (ANEXO B) com os temas norteadores para o 

debate do grupo. 
 

- Local de Estudo e sujeitos e/ou população 

 

O trabalho de pesquisa será realizado nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros: Demarchi, Batistini e 

Jardim Represa, localizadas  no município de São Bernardo do Campo. 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


