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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, 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, 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 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; 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 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 de-

semboquem 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 dos ACSs, particularmente em casos envolvendo a violência doméstica no 

contexto da saúde mental. 

  



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. 

 

 

 

 

  



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 

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. 

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 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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