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1. Introdução

 

1.1 Contextualização do Problema

 

Na organização do processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) é previsto contato estreito
junto à população. A assistência é realizada, usualmente, em ambientes abertos, comunitários ou na própria residência
dos usuários, frente a muitas questões sociais, diferentes disputas de poderes, entre diferentes atores (BRASIL, 2012;
OLIVEIRA, 2013).

Kanno (2012) aponta que os profissionais da ESF atuam em comunidades onde a complexidade de problemáticas
médico-sociais pode levá-los a sofrer psicologicamente, com prejuízos no atendimento aos usuários e na consolidação
da ESF como modelo de reorganização da Atenção Básica no Brasil. 

 

1.2 Exemplo na literatura sobre o problema

 

Em estudo exploratório-descritivo tendo por objetivo identificar episódios de violência com profissionais da ESF no
interior do estado do Amazonas e sua percepção sobre as condições de segurança e prevenção da violência no trabalho,
encontrou-se 10,1% de casos de violência sob forma de ameaças, 8,4% como provocação, 4,8% como intimidação e
5,7% como assédio sexual. As ocorrências foram perpetradas contra mulheres. Os profissionais não consideram seu
local de trabalho seguro e 81,2% não foram treinados para reconhecer e agir frente a situações de violência (MOLINOS,
2012).

Em Uberlândia, através de estudo transversal descritivo em população de 198 profissionais das equipes de Saúde da
Família, encontrou-se que 42,6% relataram ter sofrido violências, sendo a maioria mulheres, de 30-39 anos. Como
consequência extrema, apresentaram perda da satisfação pelo trabalho (OLIVEIRA, 2013).

Neste ano, nas mídias sociais, contemplamos o relato do assassinato da agente comunitária de saúde Fátima de Jesus
Viana Rosa, 43, ao ser acionada por um paciente para realização de visita domiciliar, na prestação do seu trabalho (
AGENTE..., 2016). 

 

1.3 Exemplo da literatura sobre a solução do problema

 

A realização de visitas domiciliares com colegas de equipe ou com outros membros da Unidade de Saúde; contratação
de profissionais especializados em segurança; cuidar para a não-formação de equipes exclusivamente femininas (em



especial em locais de atendimento com difícil acesso, como assentamentos) são algumas das medidas para amenizar as
circunstâncias supra-citadas.

 

2. Justificativa

 

A violência em ambiente de trabalho ocasiona prejuízos à saúde, reversíveis ou não, ao profissional (e, possivelmente, a
seus familiares). Danos psicológicos são encontrados durante o exercício laboral, como medo, frustração e insegurança,
que, inclusive, podem repercutir nas demais vivências pessoais do profissional. Desistências de funções e a morte
violenta devem ser citadas, como consequências graves/ muito graves deste contexto.

 

3.Objetivos

 

Objetivo Geral: O objetivo do presente estudo é propor medidas de segurança aos profissionais das equipes Estratégia
Saúde da Família, quanto à ocorrência de violência no ambiente de trabalho.

 

Objetivos Específicos: 

1. Investigar condições de violência no trabalho, vivenciadas pelas equipes Estratégia Saúde da Família.
2. Realizar revisão da literatura para verificar medidas de prevenção e proteção contra a violência no ambiente de

trabalho das referidas equipes.
3. Veicular e implantar medidas de segurança, pertinentes à vivência das equipes da Estratégia Saúde da Família.

 

4. Método

 

Local: Equipes Estratégia Saúde da Família de Araraquara/SP.

Público-alvo: profissionais que atuam nessas equipes de Estratégia Saúde da Família.

Participantes: profissionais do Assentamento Bela Vista - Araraquara/ SP e gestores do sistema de saúde da Atenção
Primária, da cidade de Araraquara/ SP.

Ações: 

1. Realizar revisão da literatura para levantamento das variadas ocorrências de violência nos serviços de saúde da
Atenção Primária, do território brasileiro.

2. Realizar seminário com a Equipe de Saúde do Assentamento Bela Vista, quanto ao referido enfrentamento, para
sugestões de medidas de proteção contra a violência no ambiente de trabalho das ESFs.

3. Realizar simples apresentação da problemática à gestão municipal e solicitar apoio para implantação das medidas
plausíveis e para conscientização das equipes de saúde da Atenção Primária local. 

4. Realizar conscientização da equipe do Assentamento Bela Vista, através de exposição dos dados encontrados,
por meio de atividade em grupo e distribuição de encartes objetivos.

5. Promover encontro municipal com as demais equipes para exposição, conscientização e capacitação diante da
problemática.

6. Utilizar meios de comunicação virtual para maior alcance na disseminação dos dados e medidas encontradas.

 



 Avaliação/ Monitoramento

 

Anteriormente à difusão das informações, será realizado seminário com as equipes locais contatadas e que tenham
demonstrado interesse no projeto. Através de tal proposta, será realizada avaliação dos índices de violência até então
enfrentados. Após um ano, poderá ser pensado e aplicado um questionário, para construção e comparação com novos
números.

 

5. Resultados esperados

 

Através do presente estudo de intervenção, pretende-se alcançar conscientização e capacitação das equipes de saúde
da Atenção Primária, quanto ao enfrentamento e prevenção da violência. Espera-se diminuir drasticamente os índices de
ocorrências, principalmente de situações graves e muito graves. Além disso, poderá ser alcançado estímulo e maior
satisfação dos profissionais quanto ao ambiente de trabalho, pela segurança promovida. Há, ainda, possibilidade de
identificar-se profissionais onerados psicologicamente, afim de serem elaboradas posteriores estratégias de apoio e
recuperação. 
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