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1. Resumo 

A atenção primária tem sido estudos de muitas situações de saúde pública, 

devida a importância que deve ser dada no atendimento ao paciente sadio, na 

prevenção e na promoção integral da saúde. Diferentes foram as conquistas 

históricas em cada modelo assistencial, até chegarmos ao modelo que temos 

hoje, com estruturações e mudanças para a garantir atenção básica em seu nível 

primário. As dificuldades na aderência ao tratamento e as ações propostas pela 

equipe de saúde resultam em situações de agravos de doenças e complicações 

nas redes de referência, culminando com agravos de violência contra os 

profissionais de saúde. Objetivando identificar a importância da atenção básica 

para a redução de tais fatores e estabelecer um estudo dirigido aos profissionais, 

verificando a insegurança dos mesmos, frente a assistência aos usuários. 

Tratando-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica sistematizada, em livros, 

periódicos, teses, dissertações e sites, SCIELO e LILACS, referente ao período 

de janeiro a julho de 2018, buscando o tema, Atenção Básica e violência, para 

compreender e identificar os objetivos proposto sobre o tema desta pesquisa, 

procurar identificar se os profissionais de saúde sofrem violências dentro das 

Unidades de Saúde. Esperamos que esse trabalho seja o início de muitos outros 

trabalhos de pesquisa nessa temática. 

Palavras-chaves. Violência, atenção básica, enfermagem. 

 

 

2. Introdução 

 

O processo da significância da saúde pública está amplamente classificado 

como manejo na prevenção e promoção da saúde. 

Para Souza (2015) existe uma diferença entre saúde pública e saúde coletiva 

onde a saúde pública trabalha com agravos e riscos relacionados a saúde, e a 

saúde coletiva refere-se à prevalência de saúde. 

Historicamente podemos pontuar que a saúde coletiva surge na América 

Latina tendo como: ações preventivas e medicina preventiva social, passando 

por diferentes etapas e processos culminando no modelo de assistência que 

temos hoje, relacionados a atenção básica e os programas de saúde da família. 



No empoderamento dos clientes assistidos por tais equipes da atenção 

básica e nas dificuldades de ampliações de ações comunitárias, diferentes 

maneiras de assistências fazem com que a atenção básica seja uma das 

grandes responsáveis pela promoção e manutenção da saúde de um coletivo, 

por meio das equipes de agentes comunitários de saúde, enfermagem e equipe 

multiprofissional surgindo a Estratégia da Saúde da Família , para o 

matriciamento da ESF, surge o  Núcleo de atenção à Saúde da Família (NASF). 

Quando nas visitas domiciliares, derrapamos com algum agravo ou violência, 

recorremos ao NASF, para que dê suporte aos clientes, que estão sendo alvos 

de tais situações de risco. 

Ao relacionar as situações de risco , ou agravos da violência, verificamos que 

há profissionais da saúde que já sofreram violências verbais, dentre outras, por 

que não conseguiram  elencar como papel fundamental o atendimento  para a  

redução de danos, ou no momento que o cliente procure, não consegue inserir 

imediatamente o usuário na atenção básica e nos  programas ministeriais, visto 

a dificuldade encontrada pelos clientes na estrutura da saúde pública, 

resultantes em agressões psicológicas, físicas e mentais, realizadas por 

familiares ou mesmo pelo cliente 

Diversas foram as ações que implementaram a criação, a execução de um 

sistema de saúde público para ampliar o atendimento da atenção básica, com 

acolhimento, humanização, surgindo então o Programa da Saúde da Família, e 

posteriormente, devido aos avanços e a cobertura dos índices estatísticos, 

surgiram as Unidades Básicas de Saúde, ESF, NASF e outros equipamentos de 

políticas públicas nacionais, tais como: atenção saúde à mulheres, negros, 

LGBTs, crianças, idosos, dentre outros. Programas esses todos voltados 

exclusivamente a atender a população de forma generalista, para cumprimento 

aos dizeres da carta dos direitos dos usuários dos serviços de saúde 2011. 

 

É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter 
atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer 
discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, 
cor, etnia religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de 
anomalia, patologia ou deficiência (MS, 2006).



3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a importância da atenção básica e as dificuldades encontradas para a 

promoção de saúde, resultantes no descontentamento de clientes e familiares, 

o que gera agressões verbais, psicológicas, físicas e mentais aos profissionais 

de saúde, que estão na linha de frente nas UBS, ESF. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Proporcionar aos profissionais de enfermagem o conhecimento acerca da 

importância da atenção básica e na redução de agravos de violência na alta 

complexidade.  

- Promover condições de trabalho segura e com ações que reduzam 

agressividade dos usuários, proporcionando-lhes qualidade de assistência de 

adequada. 

-  Identificar os problemas na assistência da saúde pública e proporcionar a 

resolutividade com eficiência /eficácia e satisfação do usuários do serviços. 

 

 

4. Metodologia 

 

Trata -se de uma revisão bibliográfica sistematizada em livros, periódicos, 

teses, dissertações, sites SCIELO, LILACS, referente ao período de janeiro a 

julho de 2018, no acervo da biblioteca do Centro Universitário Anhanguera na 

cidade Leme-SP, utilizando como levantamento os artigos em português e inglês 

buscando o tema Atenção Básica e violência, para compreender e identificar os 

objetivos proposto sobre o tema desta pesquisa, procurando identificar  

referências bibliográfica que aborde sobre o assunto proposto e proporcionasse 

a elaboração de  estudo, para facilitar aos profissionais de saúde, assim como 

os usuários do serviço, relacionando a importância da promoção e manutenção 

da saúde na atenção básica como fator e redução a agravos relacionados a 

violência à profissionais da saúde.  



 

5. Desenvolvimento 

 

A atenção básica segue sendo uma das principais ferramentas estruturais 

do sistema único de saúde (SUS) tendo como maior desafio a atenção voltada a 

universalidade, equidade e integralidade do atendimento. 

Para Arantes (2008) a promoção de saúde estabelece um novo conceito 

de estratégia dentro do coletivo, envolvendo diferentes setores no 

empoderamento da comunidade. 

Ao analisarmos o período histórico da saúde pública no Brasil, podemos 

verificar que até a chegada da família real o doente era tratado com ações de 

curandeiros, plantas nativas e feitiços.  Com a Proclamação da República em 

1989 as políticas públicas se tornam fundamentais no processo de saúde para o 

coletivo, passando por diversos tipos de atendimento à população e sistema de 

saúde, até que em 1988 um sistema de saúde foi proposto e receberia o nome 

de SUS (Sistema Único de Saúde), tendo como características o atendimento 

sem distinção, voltado para promoção, prevenção, tratamento e reabilitação aos 

usuários (BAPTISTA  2007). 

Diversas foram as ações previstas dentro do programa da atenção básica 

pelo SUS, os diversos programas estabelecidos fundamentado na promoção e 

recuperação da saúde, as ações de imunizações e sanitaristas atendendo o 

cliente de maneira integral e buscando formulações através de programas de 

qualificação, conferencias e controle social. 

Com a implantação do programa de agentes comunitários de saúde em 

1991 e com a qualificação da assistência e buscando a abrangência na 

promoção de saúde  na comunidade onde estão inseridos, surge então em 1994 

o Programa de Saúde da Família, onde a prevenção se torna tão importante 

quanto o tratamento da doença, passando por estruturações, delimitando 

territórios ,mapeando áreas e micro áreas, englobando ACS, Médicos, 

Enfermagem, Saúde Bucal e por fim o NASF, fazendo um elo entre o 

atendimento domiciliar  e a unidade básica de saúde. 

Um dos grandes problemas encontrados pelos ACS nas visitas 

domiciliares e a compreensão do paciente acerca da importância do mesmo no 



seu processo saúde/doença, quebrando o vínculo proposto e iniciando a primeira 

problemática da atenção primária o que podemos no momento pontuar como a 

quebra do modelo de assistência proposto, que era a  delimitação das micro 

áreas e cada ACS  ficaria  responsável pelo manejo na prevenção da saúde 

trazendo para a equipe as demandas no atendimento e justificando em reuniões 

de roda como proposto no programa, relacionando a dificuldades da aderência 

ou não ao atendimento e os anseios dos pacientes assistidos, construindo uma 

trajetória de assistência integral a saúde. 

Com dificuldades na aderência ao tratamento, dificilmente o paciente fará 

suas consultas de rotina e nem estabelecer o vínculo com a equipe de 

enfermagem e o médico para o acompanhamento do tratamento adequado e 

diagnóstico precoce, fatores esses previstos no acolhimento e mapeamento do 

seu diagnóstico, resultando em complicações posteriores para então ser 

assistido pela rede de referência e co-referência da atenção primária e 

secundaria nas clínicas de especialidade.  

E essa não atenção no atendimento emergencial, muitas vezes geram nos 

clientes uma insatisfação que faz com que os mesmos agridam aos profissionais, 

gestores, por não ter o atendimento imediato. 

 

  

Uma boa administração, ou gestão de saúde pública, são as 

chaves principais para que os problemas sejam solucionados da 

melhor maneira possível, desde de que tenha a colaboração e o 

entendimento do gestor que se faz necessário priorizar esta área 

administrativa, com capacitação dos colaboradores, servidores 

e implementações de ações e planejamento da assistência de 

saúde na atenção básica (GONÇALVES, 2018). 

        Um dos grandes problemas encontrado na atenção básica é a falta 

da aderência de uma educação continuada pelos pacientes, ou ações de 

continuidade dos gestores. E esse são fatores de importância para a 

compreensão da prevenção de saúde e a busca de novos contextos dos 

acompanhamentos rotineiros de ações prevenções, qualidade de vida e de 

conhecimento sobre higiene, segurança nas relações sexuais, condições 

sanitárias e imunização, dentre outras. 



Diversas são as ações oferecidas pela atenção primária na promoção de 

saúde, podemos destacar entre elas, as ações junto com as pastorais 

comunitárias, secretaria de saúde,  educação, atividades físicas e práticas 

integrativas, mas para a eficácia da promoção se faz necessário uma empatia 

da equipe capacitada pelo enfermeiro acerca da compreensão das 

características da individualidade de cada paciente, entende-lo como um 

processo social de construção familiar, buscar alternativas para a melhor 

compreensão da importância da atenção primária e o contexto dos programas 

oferecidos pelo SUS. 

Uma vez que o paciente não compreende o sistema da atenção primária, 

não busca a assistência adequada e não adere as diversas ações estabelecidas 

inúmeras são as angustias e anseios iniciando então um processo de 

descontentamento com o sistema e com a equipe, partindo então para as 

agressões verbais, psicológicas e físicas para tentar minimizar e sanar a 

problemática da doença instalada. 

         Com a portaria 2.488 de 11 de outubro de 2011 aprova-se a Política 

Nacional de Atenção Básica estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para 

um novo conceito de saúde criando então a estratégia de saúde da família   e o 

programa de agentes comunitários de saúde buscando então a territorialização 

e a divisão de uma área em micro áreas e a inclusão de novos profissionais 

estabelecendo um novo olhar para a clientela e um novo conceito de se fazer 

saúde. 

A Assembleia Mundial de saúde define violência como aquela de força 

física ou ameaçante contra si mesmo ou realizada contra outra pessoa ou grupo, 

resultantes em feridas, mortes ou privações, tendo como um produto final o 

problema de saúde pública (OMS. 2002). 

Segundo OMS, em 2020 teremos bilhões de pessoas com sessenta anos 

ou mais vivendo no mundo e para isso necessitamos estabelecer cada dia mais 

a importância da atenção primária e políticas públicas voltadas na qualidade do 

envelhecimento da população. 

No envelhecimento da população um dos atributos constantes a serem 

observados é a promoção da saúde do processo do envelhecimento saudável 

relacionado não somente ao cliente, mas a família assistida pelas UBS, ESF e 

Hospitais, com a construção de um apoio intrínseco e multiprofissional , que 



resulte na compreensão de todo processo geriátrico e gerontológico dos futuros 

usuários de saúde, para evitar as violências verbais, ou psicológicas aos 

profissionais que estão na linha de frente do atendimento primário, secundário 

ou terciário ( conforme os casos de internações hospitalares). 

De acordo com a Divisão de Segurança e Saúde Ocupacional da 

Califórnia a violência no ambiente laboral pode ser classificada por: alguém que 

não pertence a instituição, provocada por pacientes sendo que na maioria das 

vezes portadores de patologias psiquiátricas e pôr fim à violência intra-hospitalar 

hierárquica ou por colega de trabalho. 

Encontramos várias pesquisas em que os trabalhadores de saúde são 

submetidos a violência rotineiras, apresentando dados importantes e onde esses 

profissionais são afetados psicologicamente, sendo que uma delas chamou-nos 

a atenção, a pesquisa realizada por Heloani (2013) referindo que apenas 29% 

dos entrevistados referem estar  seguro em seu ambiente de trabalho e 60% 

informaram que não recebem apoio da instituição quando necessário 

observando também  que as mulheres são as mais susceptíveis a violência por 

assédio moral, os homens procuram menos ajuda por tratar de enfraquecimento 

de sua autoimagem. 

 Segundo Hirigoyen (2002) ao referir sobre assédio moral, classifica de 

duas formas sendo elas, mobbing e bullying, sendo caracteriza por conduta 

repetitiva contra a dignidade humana, ameaçando ou degradando o ambiente 

laboral. 

E devido aos problemas de excesso laborais e de assédios um novo 

processo de adoecimento se instala agora além da necessidade de inserir a 

clientela, também precisamos dar atenção e assistência aos profissionais de 

saúde visto que são frequentemente acometidos por problemas em seu bem-

estar emocional, psicológicos e laborativas de violência. 

Para Sznelwar (2017) a dificuldade de falar sobre violência no trabalho 

está relacionado a interação com fenômenos de relações humanas e essas 

violências são fontes de sofrimento patogênicos, confrontando ao medo de 

encontrar o agressor novamente, findando em síndromes pós-traumática, 

depressões entre outras. 

Diferentes são as variantes relacionadas a violência no trabalho, e os 

medos das equipes de saúde sobre o assunto proposto. Estamos vivenciando 



tempos de anseios por militâncias e lutas por direitos adquiridos, mas ainda 

encontramos fronte a isso os deveres da população em relação a promoção de 

saúde, sendo que a palavra ‘não’ para o paciente ainda ocasiona uma revolta 

sem compreender as dificuldades das ações do SUS e a sua importância na 

construção de uma sociedade saudável.  

 

6. Resultados  

 

 Pudemos verificar o quanto os profissionais da área da saúde têm lutado 

diariamente para manter um ambiente de trabalho seguro e saudável para a 

pratica do cuidado aos usuários e com bem-estar aos profissionais da área de 

Saúde. 

   Diferentes são as formas de violência, dentre elas a que são realizadas 

contra profissionais de saúde na atenção básica. 

Os clientes e familiares ao encontrar-se num processo de falta de 

prevalência de saúde reagem de forma violenta tanto física como verbal contra 

a equipe de saúde, reações essas relacionadas à demora no atendimento e o 

agravante da patologia existente.  

Para Gonçalves, 2018.... Estes fatores  são essenciais desde 

que haja  consolidação do profissional da área de saúde pública 

atrelada a imagem de respeito e credibilidade do profissional 

perante a comunidade onde está inserida as unidades de saúde, 

assim como as  condições ambientais adequadas ao bem-estar 

das pessoas, no local de atendimento, sem filas de esperas para 

marcação de consultas, atendimento cordial aos clientes que 

procuram a prevenção, e aos colaboradores ou servidores 

públicos deve existir também uma atenção em relação ao 

excesso de trabalho, falta de funcionários, materiais para 

desenvolver sua assistência em saúde, sem prejudicar a saúde 

física e mental dos clientes e servidores, devendo-se, assim, 

buscar um melhor equilíbrio nas relações trabalho-vida social e 

atendimento à população que procura esses serviços e 

orientações a suas doenças.  

             Observamos ainda uma dificuldade de fonte literária abordando esse 

assunto e de grande importância para a atenção primária, na redução das 

violências que podem ser agravadas tanto ao cliente, com os servidores 



públicos, que é o assunto que pontuamos nesse trabalho e merece ser 

estabelecido com um assunto de urgência em estudos sobre o tema proposto, 

ou mesmo dentro do conteúdo da disciplina de Saúde Mental. 

 

 

 

7- Considerações finais 

 

Considerando que as políticas de saúde e as estruturações realizadas 

pelo SUS ao longo do tempo são fontes importantes na construção de uma 

sociedade saudável. 

Ao deparar com a vasta literatura sobre violência em ambiente laboral e a 

falta de estudos sobre a importância da atenção primária na redução desses 

agravos, podemos pontuar nesse momento um plano emergência no que 

chamamos de qualificação das equipes de saúde básica para o tema proposto e 

estudos sobre como conseguir uma resolutividade de problemas encontrados 

pela clientela na saúde pública. 

         E que possamos fornecer uma reflexão sobre as possíveis intervenções 

para a redução dos casos de violência, com olhar ecológico para a equipe de 

saúde, que necessitam também de um sistema laboral digno para a execução 

do atendimento de qualidade e de eficiência aos usuários. 

          E que este trabalho não permaneça estagnado e que seja o início 

de novos estudos e discussões sobre o tema, buscando uma construção de uma 

sociedade respeitosa e um atendimento humanizado e livre de ameaças verbais 

e físicas contra os profissionais. 

 

 

8. REFERÊNCIAS  

 

 
ARANTES, R.C. et al. Processo saúde-doença e promoção da saúde: aspectos 
históricos e conceituais. Revista APS, n. 11, p. 189-98, 2008. Disponível em: 
<http://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps/article/view/262>. Acesso em: 02 jul. 2018. 
 

http://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps/article/view/262


BAPISTA, T.W.F. Histórias das políticas de saúde no Brasil: a trajetória do direito 
à saúde.in: Políticas de saúde: organização e operacionalização do sistema 
Único de Saúde. Rio de Janeiro: EPSJ/Fiocruz, p.29-60,2007. Disponível em: 
<http://www.retsus.fiocruz.br/upload/publicacoes/pdtsp_3.pdf>. Aces so me: 02 
jul.2018. 

 
CAL/OSHA. Guidelines for workplace security. Available from: 
http://www.osha.gov. Acesso em 06 jul. .2018. 

 
FIGUEIREDO, E.M. Estratégia saúde da família e núcleo de apoio à saúde 
da família: diretrizes e fundamentos. Disponível em: 
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/uni
dade_5.pdf. Acesso em: 04 jul. .2018. 
 
GONÇALVES, M.T.A.M, GESTÃO PÚBLICA E QUALIDADE DE VIDA, 

Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em MBA Gestão Pública, 

Anhanguera Educacional, polo Leme-SP, 2018. 

HELOANI, Roberto. Violência invisível. GV-executivo, [Sol.], v. 2, n. 3, p. 57-61, 
out. 2003. ISSN 1806-8979. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34968/3375
0>. Acesso em: 07 Jul. 2018. 

 
HIRIGOYEN, M. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil: 2002.350p. 

 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Cuidados inovadores para condições 
crônicas: componentes estruturais de ação. Brasília, DF;2003. Relatório 
Mundial. 

 
________________ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Informe mundial 
sobre lá violência y salud.Genebra (SWZ): OMS, 2002. 

 
SOUZA, L.E.P.F. Saúde pública ou saúde coletiva? Espaço para a Saúde, 
v.16, n.2, 2015.Disponível 
em://www.uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude/article/viewFile/20686
/pdf53. Acesso em 02 jul.2018. 

 
SZNELWAR, Laerte Ida. Violence and. Works. Laboral, Porto, v. 13, n. 2, p. 

7072, 

dez.  2017.   Disponívelem<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S1646-52372017000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acessos 

em 08 jul.  2018.  http://dx.doi.org/10.15667/laborealxiii0217ls. 

_____://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_1_08_200.html

.acesso em: 02 jul. 2018 
 

 

http://www.osha.gov/
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/unidade_5.pdf
http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/1/modulo_politico_gestor/unidade_5.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34968/33750
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34968/33750
http://dx.doi.org/10.15667/laborealxiii0217ls

