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RESUMO 

 

ALMEIDA, Jank Landy Simôa. VIOLÊNCIA CONTRA ENFERMEIRAS DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Caracterização e Implicações. 2012. 123 fl. 

Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 

Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 

 
No tocante a convivência e relações interpessoais entre os seres humanos é relevante inferir 

que uma das situações mais condenáveis, dentre as muitas que permeiam o cotidiano, é a da 

violência. Neste contexto infere-se que a violência contra a mulher, especificamente, é 

também denominada “violência de gênero” por fundamentar-se em relações assimétricas de 

poder entre homens e mulheres, nas quais a mulher comumente encontra-se em situação de 

subordinação. Esse estudo dissertativo teve por objetivo investigar a violência de gênero 

contra enfermeiras na Estratégia de Saúde da Família (ESF), no município de Campina 

Grande/PB. O trabalho desenvolvido se constituiu como um estudo quantitativo de campo, de 

caráter descritivo, exploratório e explicativo desenvolvido em 76 UBSF na cidade de 

Campina Grande com 80 enfermeiras dentre as 92 que integram a Estratégia de Saúde da 

Família neste Município. Para coleta de dados primários foi utilizado um questionário, com 

17 questões objetivas pertinentes a situação sócio-demográfica, gênero e violência. Após 

realização de pré-teste amostral, as pesquisadas foram contatadas por telefone, informadas 

sobre os objetivos do estudo e a coleta foi agendada. O tratamento de dados foi feito através 

do programa SPSS para Windows, versão 15.0, e analisados através de estatística descritiva, 

por meio da apresentação de freqüências e porcentagens, medidas de tendência central e de 

variabilidade para discussões dos resultados encontrados. Após a aprovação do projeto de 

pesquisa com a CAAE - 0227.0.133.000-11 pelo CEP da Universidade Estadual da Paraíba, o 

mesmo foi desenvolvido levando-se em consideração os aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, preconizados pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Participaram da pesquisa 80 enfermeiras, com média de idade de 35,54 anos 

(DP=7,61), variando de 23 a 55 anos. A maioria das pesquisadas era da raça parda; casadas ou 

com união estável; possuía filhos; católicas; pós-graduadas em nível de especialização e 

ganhavam entre 2000 e 3000 reais. As agressões foram praticadas em sua maior parte por 

usuários do serviço de saúde ou pelos próprios colegas de trabalho. Como reações imediatas 

ou mediatas ao ato agressivo, foram observadas as respostas mais frequentes - reação verbal 

e/ou física; agressão foi ignorada/silenciada. Todas as formas de violência contra a mulher 

foram relatadas, inclusive a sexual, no entanto as mais frequentes foram a psicológica e a 

moral. As principais consequências no âmbito físico citadas em frequência de repetição foram 

as cefaleias, as palpitações e os tremores; e no âmbito psicológico em frequências mais 

elevadas: estresse, sensação de impotência e insegurança. Os resultados mostraram que a 

violência de gênero se estende também a outros lugares onde há a presença da mulher, e não 

somente aqueles habitualmente referidos como o espaço doméstico e/ou familiar, entre outros. 

Torna-se necessário ampliar os estudos sobre violência de gênero, a identificação de grupos e 

atores sociais envolvidos, bem com a divulgação dessas experiências e a construção de planos 

de enfretamento da violência no trabalho. Se assim não o for, o ciclo de repetição da violência 

de gênero não será desfeito e a mesma continuará sendo perpetrada nos mais diferentes 

espaços sociais onde a mulher se faz presente.  

 

Palavras-Chave: Violência. Gênero. Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Jank Landy Simôa. VIOLENCE AGAINST NURSES OF FAMILY 

HEALTH STRATEGY: Characterization and Implications. 2012. 123fl. Dissertation 

(Master's in Nursing) - Graduate Program in Nursing. Health Sciences Center. Federal 

University of Paraíba, João Pessoa, 2012.  

 

Regarding coexistence and interpersonal relationships between human beings, it is relevant to 

infer that one of the most reprehensible situations among the many that permeate daily life is 

violence. In this context, it appears that violence against women, specifically, is also called 

"gender violence" because it is based on asymmetrical power relations between men and 

women, where women often find themselves in a situation of subordination. This study aimed 

to investigate gender-based violence against nurses in the Family Health Strategy (FHS), in 

Campina Grande / PB. The work was constructed as a quantitative field study that was 

descriptive, exploratory and explanatory of 76 UBSF in the city of Campina Grande with 80 

of the 92 nurses participating in the Family Health Strategy program in this city. For primary 

data collection, a questionnaire was used, with 17 objective questions pertaining to socio-

demographics, gender and violence. After performing a pre-test sample, the participants were 

contacted by telephone, informed of the objectives of the study, and sample collection was 

scheduled. Data processing was performed using SPSS for Windows, version 15.0, and 

analyzed using descriptive statistics, through the presentation of frequencies and percentages, 

measures of central tendency and variability for discussions of results. After approval of the 

research project with the CAAE - 0227.0.133.000-11 by ZIP Code, State University of 

Paraíba, the study was developed taking into account the ethical aspects of research involving 

humans, as recommended by Resolution 196/96 National Health Council. The participants 

were 80 nurses, with a mean age of 35.54 years (SD = 7.61), ranging from 23 to 55 

years. Most of the surveyed were mulatto, married or in a stable relationship, had children, 

Catholic, post-graduate level of expertise and earned between 2000 and 3000 reals. The 

assaults were committed mostly by users of the health service or by their own colleagues. As 

immediate or mediate reactions to the aggressive act, the more frequent responses observed 

were verbal and / or physical reaction; aggression was ignored / silenced. All forms of 

violence against women were reported, including sexual abuse; however, the most frequent 

were psychological and moral. The main physical consequences in increasing frequency were 

headache, palpitations and tremors, and in the psychological realm at higher frequencies: 

stress, powerlessness and insecurity. Results showed that gender-based violence also extends 

to other places where there is the presence of women, not only those commonly referred to as 

the domestic and / or family, but also professional areas. It is necessary to expand the studies 

on gender violence, the identification of groups and social actors involved, as well as the 

dissemination of these experiences and the building plans for coping with violence at work. If 

it is not, the cycle of gender violence will not be undone and will continue to be perpetrated 

even in the most different social spaces where women are present.  

 

Keywords: Violence. Genre. Nursing 
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RESUMEN 

 

ALMEIDA, Jank Simôa Landy. LA VIOLENCIA CONTRA LA ESTRATEGIA DE 

SALUD DE LA FAMILIA DE ENFERMERAS: Caracterización y Consecuencias. 2012. 

123 fl. Tesis (Maestría en Ciencias en Enfermería) – Programa de Posgrado en Enfermería. 

Centro de Ciencias de la Salud. Universidad Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 

 

Con respecto a la convivencia y las relaciones interpersonales entre los seres humanos es 

relevante para inferir que una de las situaciones más reprobables, entre los muchos que 

impregnan la vida cotidiana, es la violencia. En este contexto se deduce que la violencia 

contra la mujer, en concreto, también se denomina "violencia de género" basado en relaciones 

asimétricas de poder entre hombres y mujeres, en la que la mujer encuentra a menudo en una 

situación de subordinación. Este estudio pretende investigar el argumentativo texto tenía la 

violencia de género contra enfermeras en salud estrategia (FSE) de la familia en la ciudad de 

Campina Grande/PB. La obra se constituyó como un estudio cuantitativo de campo de 

carácter descriptivo, explicativo y exploratoria desarrollada en 76 UBSF en la ciudad de 

Campina Grande con 80 enfermeras entre los 92 miembros de la familia salud estrategia en 

este municipio. Datos primarios colección se utilizó un cuestionario con preguntas pertinentes 

a 17 objetivo socio-demográfica, género y violencia. Tras la finalización de la muestra 

encuestada eran previo contactado por teléfono, informada sobre los objetivos del estudio y el 

encuentro fue programado. El procesamiento de datos se realizó a través del programa SPSS 

para Windows, versión 15.0 y analizados mediante estadística descriptiva, mediante la 

presentación de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central y variabilidad para 

debates de resultados encontrados. Tras la aprobación del proyecto de investigación con el 

CAAE-0227.0.133.000-11 por código postal en la Universidad Estatal da Paraíba, fue 

desarrollado teniendo en cuenta los aspectos éticos de la investigación con seres humanos, 

196/96 recomendado por resolución del Consejo Nacional de salud. 80 enfermeras 

participaron en la encuesta, con edad promedio de años 35.54 (DP = 7.61), alcance de 23 a 55 

años. Raza más buscado fue PUMA; casados o con Unión estable; tuvo hijos; Católica; 

Posgrados en niveles de experiencias y ganó entre 2000 y 3000 reales. Los ataques fueron 

cometidos principalmente por los usuarios del servicio de salud o por sus propios 

compañeros. Como reacciones inmediatas o mediatas actuar agresivo, las respuestas más 

frecuentes fueron reacción observó física o verbal; agresión fue ignorado, silenciado. Se 

informaron de todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la sexual, sin embargo 

los más frecuentes fueron la moral y psicológica. Las principales consecuencias bajo física 

citado en tasa de repetición fueron cefalea, palpitaciones y temblores; y en frecuencias más 

altas psicológicas: estrés, la impotencia del sentimiento y la inseguridad. Los resultados 

mostraron que la violencia de género extiende también a otros lugares donde la presencia de 

la mujer, no sólo de los habitualmente denominada el espacio doméstico y familiar, entre 

otros. Es necesario ampliar los estudios sobre la violencia de género, identificación de grupos 

y actores sociales involucrados, así como la difusión de experiencias y el río Nueces planes de 

construcción de la violencia en el trabajo. Si no es así, no se romperá el ciclo de repetición de 

la violencia de género y la misma continuará a ser perpetrados en muchos espacios sociales 

diferentes, donde la mujer está presente.   

 

 

Palabras-Clave: Violencia. Género. Enfermería 
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“A violência que fala é já uma violência 
que procura ter razão; 

é uma violência que se coloca na órbita 
da razão e que começa já a negar-se 

como violência”. 
 

(Paul Ricoeur) 

 

1 Introdução 
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1.1 O OBJETO DE ESTUDO E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

No tocante a convivência e relações interpessoais entre os seres humanos, é relevante 

inferir que uma das situações mais condenáveis dentre as muitas que permeiam o cotidiano de 

trabalho é aquela em que a violência se faz real em qualquer uma de suas formas de 

apresentação.  

“A violência é um problema social e de saúde que ameaça o desenvolvimento dos 

povos, afeta a qualidade de vida e desgasta o tecido social” (OPAS; 2002 p.3). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002, p.5), violência é o uso intencional da força 

física ou do poder, real ou ameaça; contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo de 

pessoas, ou até mesmo contra uma comunidade; que gere ou tenha grande possibilidade de 

resultar lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

 Neste contexto, o termo violência tem sido empregado para indicar tanto as formas 

cruéis da tortura e do assassinato em massa como para os aspectos mais sutis e disseminados, 

considerados opressivos na vida moderna cotidiana, como as relações sociais, econômicas e 

as normas culturais (D`OLIVEIRA, 2000).     

O significado deste termo é de origem latina que vem da expressão “vis” e significa 

força, se refere a noções de constrangimento e de uso de superioridade física sobre o outro 

(BRASIL, 2005; DANTAS, 2009).  

O Ministério da Saúde afirma que a violência é um fato representado pelas ações 

realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que cause ou tenha a intenção de causar 

danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a si próprio ou outros (BRASIL, 2005). 

De acordo com Paulino (2010), a violência representa um risco maior para a realização 

do processo vital humano: ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidade e provoca a 

morte como realidade ou como possibilidade próxima. 

Outro problema que, de acordo com Oliveira e D’Oliveira (2008), vem sendo 

considerado como uma relevante questão social e de saúde pública é a violência contra 

mulher. É também denominada “violência de gênero” por fundamentar-se em relações 

assimétricas de poder entre homens e mulheres, nas quais a mulher comumente se encontra 

em situação de subordinação. 

Tomando por base o conceito da OMS (2002), a violência contra a mulher é 

conceituada como qualquer ato de violência baseado em gênero, que efetivamente resulte ou 

possa resultar em agravo ou lesão física, sexual ou psicológica ou em sofrimento da mulher. 
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Também é considerada violência a ameaça de cometer esses atos, a coerção ou privação 

arbitrária de liberdade, quer seja na vida pública, quer na privada. 

Corroborando com esta ideia, Vilela (2009) acentua de forma relevante que a violência 

contra a mulher também pode ser entendida como qualquer conduta – ação ou omissão – de 

discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher, e 

que cause danos, tais como: constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, 

psicológico, social, político, perda patrimonial e até a morte, os quais podem acontecer tanto 

em espaços públicos como privados. 

A OMS e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) têm mostrado preocupação 

com o assunto uma vez que a violência de gênero interfere de maneira negativa na saúde 

mental, física, sexual e reprodutiva da mulher. 

Mulheres, parceiros, incidências e resistências no campo da violência de gênero 

parecem ser apenas alguns nós de uma rede de causas e conseqüências que, hoje, apresentam 

a violência como um problema público altamente complexo. Classificado mais recentemente 

como um problema de segurança pública e justiça, portanto alvo de medidas, sobretudo, 

punitivas, este problema vem sendo considerado também como de saúde e de direitos 

humanos, conforme defendem Granja e Medrado (2009).  

Ao se estudar a violência contra as mulheres, o contexto fomenta discussões sobre 

situações inerentes também ao cotidiano de trabalho destas em vários setores, como o da 

saúde por exemplo. As mulheres profissionais de saúde, entre as que compõem a classe da 

enfermagem, também estão sujeitas aos riscos de sofrerem violências no trabalho, dadas as 

características de atendimento e contato direto à população.  Lopes e Leal, em estudo 

realizado em 2005, afirmaram que o Brasil possuía proporcionalmente 7,9% de homens nesta 

categoria e 92,1% de mulheres.  Considerando esses dados estatísticos, surge uma indagação 

acerca da existência e das repercussões da violência no âmbito do trabalho de enfermeiras; 

uma vez que existe uma feminização ainda predominante nesta classe. 

Para solevar-se o afirmado, cita-se estudo realizado pela CIE (2008) no Reino Unido, 

em que se afirma que as enfermeiras são as mais vulneráveis à violência, sendo os ataques 

físicos realizados pelos próprios pacientes. Os resultados mostraram que 97% das enfermeiras 

que participaram da pesquisa conheciam pelo menos uma enfermeira que havia sofrido 

violência no ano anterior, 72% das enfermeiras não se sentiam seguras quanto a não sofrerem 

abusos em local de trabalho; 95% destas comunicaram que haviam sido intimidadas em rotina 

laboral e 75% admitiram ter sido vítimas de assédio sexual no trabalho (BARBOSA, 2008). 
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Outro estudo importante realizado em um Hospital Geral em São Paulo entre os anos 

2005-2006, com uma amostra de 179 profissionais (50 enfermeiras e 129 auxiliares-técnicas 

de enfermagem), encontrou os seguintes resultados: a) alguma forma de violência psicológica, 

física ou sexual seja por parceiros íntimos, familiares ou outros agressores foi referida por 160 

(89,4%) das entrevistadas; b) a violência psicológica foi a mais frequente na vida, 

independente do local onde tenha ocorrido (em casa ou no trabalho); c) quase metade das 

entrevistadas referiram algum episódio de violência por outros agressores, que foram na 

maioria dos casos os homens colegas de trabalho (60%) e chefia (35%) (OLIVEIRA; D’ 

OLIVEIRA, 2008). 

Campos e Pierantoni (2010) afirmam que de acordo com o National Crime 

Victimization Survey, entre as profissões de saúde, exceto aquelas ligadas à saúde mental, a 

enfermagem apresentou a maior taxa média de vitimas de violência no período de 1993 a 

1998: 22/1.000 trabalhadores. Médicos apresentaram taxa de 16/1.000, técnicos 13/1.000 e 

outras ocupações do setor da saúde apresentaram taxa de 9/1.000 trabalhadores. As taxas de 

vitimização da enfermagem e dos médicos não diferiram significativamente, todavia a 

enfermagem apresenta uma taxa 72% maior que os técnicos e mais do que duas vezes maior 

que os demais profissionais da saúde. 

Com relação ao campo da saúde, os estudos são mais recentes e, sobretudo, mais 

difíceis de serem realizados, não apenas pela dificuldade de pesquisar o intrincado campo das 

relações sociais (clientela/profissionais de saúde; clientela/serviços de saúde), mas também na 

aplicação de metodologias adequadas que dêem conta de desvendar e de revelar 

discriminação, racismo e outros processos que produzem exclusão social (CORDEIRO ; 

FERREIRA, 2009).  

Como os estudos supracitados referendam, são freqüentes e notórias em diversas 

sociedades demonstrações de violência em notas de expressões diversas, e mais 

especificamente de violência contra o gênero feminino.  

Considerando-se as práticas de violência em suas diversas modalidades e suas 

conseqüências maléficas à saúde da mulher, ressalta-se a violência de gênero exercida nos 

serviços de saúde contra enfermeiras como um fenômeno que pode interferir no pleno 

exercício de competências laborais, e em sua condição humana.  

Por fim, acentuo que a intenção primária do objeto de estudo desta pesquisa surgiu do 

desejo consciente de entender o porquê da existência de queixas e insatisfações femininas de 

colegas de trabalho da Estratégia de Saúde da Família em Campina Grande-PB com situações 
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de trabalho. Entendo que esta explicação é muito mais abrangente e complexa do que se pensa 

poder explicar através de relações trabalhistas. 

Com base nesse pressuposto, propõe-se o desenvolvimento desse estudo, que tem 

como objetivos: 

 

1.2.1 Geral 

 

 Investigar a violência de gênero contra enfermeiras na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), no município de Campina Grande/PB. 

 

1.2.2 Específicos 

 

 Descrever o cenário sócio-demográfico dos sujeitos do estudo; 

 Caracterizar os eventos de violência segundo o local, modalidades, o agressor, meios 

usados para as práticas de violência;  

 Identificar os fatores motivadores da violência, suas implicações e estratégias de 

enfrentamento das enfermeiras; 

 Analisar as repercussões da violência na saúde física e mental à luz da literatura 

científica. 
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“A mulher é o negro do mundo. A mulher é a escrava dos escravos. Se ela tenta ser livre, tu 
dizes que ela não te ama. Se ela pensa, tu dizes que ela quer ser homem”. 

 
(John Lennon)  

 

2 Referencial Teórico 
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2.1 DEFININDO VIOLÊNCIA  

 

  O termo violência tem sido empregado para indicar tanto as formas cruéis da tortura e 

do assassinato em massa como para os aspectos mais sutis e disseminados, considerado 

opressivos na vida moderna cotidiana, como as relações sociais, econômicas e as normas 

culturais (D`OLIVEIRA, 2000).     

O Ministério da Saúde (MS) afirma que a violência é um fato representado pelas ações 

realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações, que cause ou tenha a intenção de causar 

danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a si próprio ou a outros (BRASIL, 2001a). 

Violência é um termo que faz alusão à força, em que há a busca pelo poder, 

autoridade, domínio posse e aniquilamento do outro ou de seus bens, refletindo em 

constrangimento e uso de superioridade física sobre o outro. É tida como tolerada ou 

condenada de acordo com o contexto – circunstância, época e local – vivenciado, tendo suas 

manifestações sociais mediante o estado emocional do agressor e da vítima (MINAYO, 

2005).     

Conceito importante da Organização Mundial da Saúde foi colocado em 2002, 

definindo a violência como “o uso da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

qualquer possibilidade de resultar em lesões, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação” (OMS, 2002, p. 5).  

 Esta entidade aborda a violência dividindo-a de acordo com quem comete o ato 

violento, em três grandes categorias: a violência auto-infligida, a violência interpessoal e a 

violência coletiva. A partir destas classificações surgem suas subdivisões: a primeira, 

violência autoinfligida, corresponde aos comportamentos suicidas e ao autoabuso.  

Já a segunda, violência interpessoal, é subdividida em violência intrafamiliar ou de 

parceiro (a) intimo (a) – tendo como principais vitimas as crianças, as mulheres e os idosos; e 

a violência comunitária, que acontece nas ruas e em locais públicos, praticada por indivíduos 

conhecidos ou desconhecidos.  

Por último, existe a terceira, violência coletiva, é praticada pelo estado, por grupos 

organizados, e crimes organizados; podendo acontecer por causas sociais, políticas ou 

econômicas (OMS, 2002; CONCHA-EASTMAN; MALO, 2006).  

Quanto à natureza dos atos violentos, o termo em questão pode ser subdividido quanto 

à expressão física, psicológica, sexual e privação de direitos e situações ou negligência de 
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alguma forma de assistência. Destas referidas, a física e a psicológica são as que mais 

acometem os profissionais de saúde (PALÁCIOS et al 2001/2002).  

 Neste contexto, convém explanar que a violência física é referida como uma relação 

de poder, em que possa causar, ou tenha intenção de causar lesões externas e/ou internas no 

outro por meio de força física ou algum tipo de arma (BRASIL, 2002).  

A violência sexual é aquela em que visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter 

excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais por meio de aliciamento, 

violência física ou ameaças (BRASIL, 2005). Oliveira e D`Oliveira (2008) mencionam como 

violência sexual a relação sexual forcada, relação sexual por coação ou medo e prática sexual 

degradante ou humilhante.  

A classificação por negligência ou privação refere-se à ausência, recusa ou a deserção 

de cuidados necessários a alguém que deveria receber atenção e cuidados. Por ultimo, e 

propositalmente em função de sua amplitude e dificuldade de reconhecimento, explica-se a 

violência psicológica, mencionada como toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano 

à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa(BRASIL, 2005).  

É oportuno frisar que, segundo Labour Office (ILO et al., 2002) e Campos (2010), 

violências físicas são situações facilmente reconhecidas, nas quais se faz uso da força física 

para ofender alguém, a exemplo de chutes, socos, empurrões, tiros etc. As violências 

psicológicas, as quais vêm recebendo maior atenção apenas recentemente, caracteriza-se por 

comportamentos repetidos, inoportunos e não recíprocos, que, cumulativamente, têm um 

efeito devastador na vítima, e podem ser subdivididas em: Ameaça/Assédio (moral e sexual) e 

Bulyling e Mobbing. 

O primeiro subtipo de violência psicológica é a Ameaça, que é definida como 

promessa ou insinuação do uso ilegal de força, visando coagir, inibir ou constranger uma 

pessoa ou grupo e provocando medo de dano psicológico, sexual, físico, ou outra 

consequência negativa para a vítima (ILO, 2002; CAMPOS, 2010). 

Outro subtipo de violência psicológica é o Assédio, que tal qual a violência na esfera 

psicológica, como muitos chamam as humilhações, ameaças ou desqualificações e, por vezes, 

as agressões a pessoas/bens queridos, são componentes da violência que dependem em muito 

dos contextos culturais das práticas amorosas ou dos relacionamentos entre homens e 

mulheres (HEISE, 1994). 

Esta conceituação, portanto, possui também interseções com as demais e suas próprias 

imprecisões. O que vem sendo enunciado são formas diversas de violência, com expressões 
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variadas e particulares, que compartilham este significado social comum a iniquidade de 

gênero (HEISE, 1994). 

O assédio se subdivide em moral e sexual. O assédio moral é aplicado ao ambiente de 

trabalho para indicar o comportamento repetitivo e prolongado, injustificável, injusto, 

agressivo, humilhante, ou ameaçador de um ou mais membros do grupo (geralmente chefes) 

em relação a um trabalhador/ trabalhadora ou grupo de trabalhadores/trabalhadoras que se 

transformam em alvos ou vítimas, trazendo risco para a saúde física e mental destes 

indivíduos (FENASPS, 2002). 

Embora não visível, o assédio moral é um tipo de violência destrutiva, pois ocorre de 

forma repetitiva e não assinalável, comprometendo a autoestima, autoimagem, enfim, a 

integridade física e emocional da pessoa vitimada (FENASPS, 2002). 

Segundo Marie-France Hirigoyen (2003), enfatizando a explicação sobre o discutido, 

o assédio moral é a violência perversa que no cotidiano disseminou amplamente a 

problemática desse sofrimento invisível, uma vez que o assédio em local de trabalho está 

ligado a qualquer conduta abusiva em relação a uma pessoa (seja por comportamentos, 

palavras, atos, gestos ou escritas) que possa acarretar um dano à sua personalidade à sua 

dignidade ou mesmo à sua integridade física ou psíquica, podendo acarretar inclusive perda 

de emprego ou degradação do ambiente de trabalho em que a vítima está inserida. 

De acordo com pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

OMS no ano de 2002, em vários países, o assédio moral ou violência psicológica constituiu 

um fenômeno disseminado e expresso principalmente no abuso verbal. Nesta mesma pesquisa 

é descrito que 39% dos trabalhadores brasileiros entrevistados experimentaram abuso verbal 

naquele ano e 15,2% foram vítimas de assédio psicológico, mais conhecido no Brasil como 

assédio moral. 

O artigo 136-A do novo Código Penal Brasileiro institui que assédio moral no trabalho 

é crime. Esse artigo prevê que desqualificar reiteradamente por meio de palavras, gestos ou 

atitudes a autoestima, a segurança ou a imagem do servidor público ou empregado em razão 

de vínculo hierárquico funcional ou laboral pode causar a detenção de três meses a um ano de 

multa (FENASPS, 2002). 

Outro ponto conceitual que merece destaque é o Assédio sexual. Destarte a Lei n
0
10 

244, de 15 de maio de 2001 - incluiu o art. 216-A no código penal o qual preconiza que a 

conduta do assédio sexual torna-se crime nos seguintes termos: Constranger alguém com o 

intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição 
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de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função 

(BRASIL, 2001). 

Portanto, a questão do assédio sexual não é uma prática nova no Brasil ou uma prática 

considerada uma consequência do desenvolvimento econômico dos últimos anos. É bem 

verdade que, conforme aumenta a participação da mulher no mercado de trabalho, cresce 

também a sua exposição ao risco (FREITAS, 2001). 

O assédio sexual é um caso que provoca tristeza, revolta e indignação. Entristece pelo 

seu lado patético, pequeno, mortal, miserável; uma prática que vem de diversas formas, 

iniciando-se por seduções hábeis, para que a vítima não perceba diretamente o assédio ou até 

com expressões ou atitudes de baixo calão o que, em geral, culmina em ações mais graves, 

que podem ser cometidas por pessoas que exercem cargo superior a pessoa acometida pelo 

assédio em qualquer âmbito de trabalho em troca de algo. Tal assédio configura-se uma ação 

indigna pela facilidade com que ocorre, provocando repúdio pela impunidade que o cerca. 

Impunidade que se concretiza seja pela indiferença, seja pelo escárnio (FREITAS, 2001). 

O terceiro subtipo de classificação que se vem discutindo é Bullying e Mobbing, tipos 

de assédio psicológico, que consiste em comportamentos persecutórios, ofensivos, com 

característica vingativa, cruel ou maliciosa, que visa humilhar ou desestabilizar um indivíduo 

ou grupo, isolando-o de contatos sociais e disseminando informações falsas sobre ele. É 

realizado por alguém (Bullying) ou por um grupo (Mobbing) hierarquicamente superior (ILO, 

2002; CAMPOS, 2004). 

O Bullying no local de trabalho é frequente e as pessoas pensam que esse tipo de 

fenômeno é apenas um problema ocasional, entre os indivíduos. No entanto, é mais que um 

ataque fortuito de raiva ou uma briga. A intimidação regular solapa a integridade e a 

confiança da vitima. A cultura da organização muitas vezes aceita ou até mesmo encoraja a 

violência (CHALITA, 2008). 

Este pode assumir muitas formas: atitudes humilhantes que vão desde o isolamento, 

passam pela desqualificação profissional e acabam no terrorismo, com objetivos cruéis de 

visar à destruição psicológica da vítima; ignorar as contribuições ou as comunicações de um 

trabalhador; excluir funcionários do circuito de informações ou reuniões importantes; dar 

inícios a boatos destrutivos; constranger em público; assédio sexual; gritar com o funcionário 

ou ainda incumbir das piores tarefas ou áreas de trabalho (RODRIGUES, 2009). 

No contexto etológico, pode-se definir o comportamento de Mobbing como um ataque 

coletivo direcionado a um alvo considerado perigoso, por exemplo, um predador. 

Normalmente, este ataque envolve vários indivíduos da mesma espécie ou de espécies 
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diferentes que tentam confundir o intruso com muitas vocalizações e ameaças a distância, 

afligindo- o com ataques sucessivos (GUIMARÃES; RIMOLI, 2006).  

Segundo Pinuely Zabala e Cantero (2003), corroborando com os referidos autores, o 

Mobbing no trabalho supõe a mais grave ameaça à saúde dos trabalhadores a ser enfrentada 

neste século. Além de graves sequelas que podem levar a outros problemas relacionados à 

saúde ocupacional, o Mobbing tem afetado significativamente a saúde mental e física da 

população ativa e, além disso, a saúde organizacional.  

É importante salientar que, após apresentação dos tipos de violência, consubstancia-se 

a afirmação de que a mesma pode acontecer, também, de forma mascarada e/ou disfarçada em 

ações, gestos, palavras e outras formas de expressão das pessoas na sua convivência em 

sociedade. Estes casos muitas vezes não são reconhecidos em função da banalização ou 

naturalização dos mesmos por questões culturais fincadas no processo de construção dos 

papéis sociais pertinentes aos diferentes gêneros. 

Este contexto de apresentação e definições sobre diversas expressões de violência 

física e psicológica esclarece-nos como o fenômeno estudado pode se expressar, em maior ou 

menor nitidez, e de como o mesmo se evidencia na sociedade. É importante conhecer esta 

pluralidade de tipos de agressão ao ser humano, posto que se torna importante o 

reconhecimento, definição e caracterização dos casos de violência de gênero propostos como 

objeto deste estudo.  

 

2.2 O CONCEITO DE GÊNERO 

 

 Os primeiros conceitos de gênero apareceram a partir da ideia de que os atributos da 

masculinidade e da feminilidade não são eventos naturais ou biológicos, mas construções 

sócio-culturais (GUIMARÃES, 2005). 

Dantas-Berger e Giffin (2005) destacam em sua pesquisa sobre questões que 

envolvem as de gênero na antiga ordem patriarcal. Os citados pesquisadores relatam que tal 

ordem garantia poder ativo ao homem, enquanto que para a mulher consentia o padrão de 

violência doméstica das quais eram vítimas. Dessa forma, simultaneamente restringia à 

mulher a única ordem de ser passiva, cabia-lhe a tarefa de ser mãe. Pois, estavam nas mãos do 

homem o domínio financeiro, e a característica de provedor, direcionando a mulher à 

submissão e aos deveres conjugais. Fundamenta-se, assim, historicamente na forma de 

organização das sociedades o preceito de que o homem é o dominador que muitos até hoje se 
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julgam assim e sentem-se proprietários de suas companheiras, culminando, em geral, na 

violência doméstica.  

 Partindo deste pressuposto, Kronbauer (2004) e Saffiote (2005) fazem menção à 

consideração defendida por Rubin, já em 1974, quando julga gênero como um conjunto de 

arranjos pelo qual uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da 

atividade humana. 

Acentuando-se ainda a este raciocínio da ideologia do poder social Andrade e Fonseca 

(2008) explicam que gênero é uma categoria de análise a cerca das relações de poder e 

procura explicar as diferenciações biológicas que são socialmente construídas entre homens e 

mulheres.  

 Sendo assim, a partir das definições supracitadas e do processo de construção das 

relações de poder de um sexo sobre outro, pode-se inferir que gênero refere-se à construção 

social, material e simbólica pautada na diferença anatômica e genética de cada sexo 

(D`OLIVEIRA, 2000), uma vez que gênero é uma definição sociológica necessária para 

diferenciação entre sexo biológico e os papéis sociais e comportamentais entre homens e 

mulheres.  Conseqüentemente os atributos do gênero são transmitidos e aprendidos no 

decorrer dos anos (NOGUEIRA, 2008).  

 Muitas são as definições de gênero que são descritas nas pesquisas científicas ao longo 

dos anos em que o termo e seu contexto passaram a ser estudados pelos pesquisadores desta 

linha; todavia, as versões mais completas, difundidas ou pelo menos cientificamente mais 

aceitas são aquelas que envolvem os aspectos de construção histórica das relações de poder, 

papel social de homens e mulheres e a implacabilidade cotidiana deste processo de 

discernimento de valores e papéis sociais. A exemplo desta afirmação acrescenta-se o 

conceito descrito por Prates (2007, p.24) ao acentuar que gênero “é o processo pelo qual, a 

partir das diferenças físicas, a cultura constrói uma trama de valores, crenças, sentimentos e 

comportamentos que diferem cada gênero, naturalizando suas atribuições”, sendo o gênero 

uma construção social de características designadas a masculinidade e a feminilidade.     

 

2.3 GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 A violência contra a mulher é tratada no Brasil a partir da década de 80 com o 

surgimento do movimento feminista, o qual abordava em suas lutas a violência e a saúde da 

mulher (SCHRAIBER; 2002). 
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Tais manifestos trouxeram consigo a incorporação do tema de violência no campo da 

saúde através da implantação, em 1983, do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher 

(PAISM), pautada nas discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos. Só no ano de 2004, 

que com o surgimento da Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos, é que o 

Ministério da Saúde aumenta em 30% os serviços voltados para atender as mulheres em 

situação de violência (BRASIL, 2004).  

Portanto, a violência de gênero, ao obter maior destaque em sua abordagem, evidencia 

que a inserção da violência contra a mulher na pauta da saúde surgiu por intermédio do 

movimento feminista ao propor ações referentes a gênero (SOUTO, 2011). 

 Como se vê ao longo da história, ao ser mencionada desde a década de 1950, a 

violência que atinge as mulheres vem sendo designada de diversas formas, sejam elas 

violência doméstica, violência intrafamiliar ou violência contra a mulher. No entanto, é só a 

partir de 1990, que diante das relações de domínio e desigualdade percebidas entre mulheres e 

homens, a violência contra a mulher passou a ser abordada nos estudos científicos com a 

designação de gênero (BRASIL, 2005; BRASIL, 2006).  

 O termo gênero veio aos poucos substituindo a noção de patriarcado, usado ao longo 

da historia pela sociedade com uma denominação que explicava a subordinação e a ocorrência 

de violência contra as mulheres, uma vez que patriarcado era mencionado como um sistema 

masculino de opressão as mulheres. Havendo, assim, no contexto de patriarcado, a dominação 

dos homens frente às mulheres quanto a sua sexualidade, reprodução e desenvolvimento 

social (OLIVEIRA, 2007). 

 Desta forma, a compreensão do termo gênero e sua relação com a violência têm sido 

construídas no campo das ciências sociais por proporcionar embasamento cultural das 

relações de poder existentes na sociedade (CORTES et al., 2010). 

 Segundo Cortes et al.,(2010), se utilizando da denominação de gênero, a desigualdade 

de poder entre os homens e as mulheres passa então a ser vista como um construtor histórico e 

cultural referente ao ser homem e ao ser mulher pela sociedade, e não mais como um fator 

econômico-biológico. Fazendo uso do termo violência de gênero como um construtor cultural, 

a violência contra a mulher passa a ser um fator mutável e, portanto, passível de intervenções.  

Neste contexto inter-relacional de gênero e violência, Okabe e Fonseca (2009) fazendo 

menção a OPAS destacam que a desigualdade de poder entre ambos os sexos é uma forma de 

discriminação e de violação dos direitos humanos quando expressa pela violência contra a 

mulher. 
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Teles e Melo (2002, p.17) reforçam esta ideia ao mencionar gênero como sendo aquele 

que “facilita a percepção das desigualdades sociais e econômicas entre homens e mulheres, 

que se deve a descriminação histórica contra as mulheres e que pode ter em seu conceito uma 

explicação inicial para as relações de violência contra as mulheres”. 

   Kronbauer (2004) faz referência a gênero mencionando Scott (1995) que expõe o 

termo como um elemento que faz parte das relações sociais, baseando-se nas diferenças 

percebidas entre os sexos, especialmente nas relações assimétricas envolvendo o poder. É 

justamente pautada nessa assimetria de poder que surge a designação violência de gênero, 

explicando melhor os fatos violentos ocorridos na sociedade, em especial aqueles praticados 

contra mulheres.  

Portanto, diante de todos estes conceitos iniciais e embasadores de futuras discussões 

neste estudo, soleva-se que gênero pode ser mencionado também como atributo da 

masculinidade e feminilidade advinda da construção sócio-cultural, diferentemente de sexo, 

que se refere às características e diferenças biológicas do individuo, voltado aos aspectos 

anatomo-fisiológicos dos homens e das mulheres (BRASIL, 2002).  

É perceptível que essas definições apresentam nuances de interpretação concedidas ao 

termo “gênero” por mais convergentes ou divergentes que sejam, trazem em seu âmago, 

intrinsecamente, e muitas vezes de forma discreta, um entrelaçamento com uma possível 

explicação da relação de violência sobre um dos lados do gênero, no caso, o feminino. 

Barbosa (2006, p.13) enfatiza que a mulher pode sofrer duplamente situações de 

violência: primeiramente como cidadã, e em segundo lugar como mulher através da violência 

de gênero. Refere ainda que essa violência afeta “os diferentes segmentos de mulheres, e 

revela a permanência da cultura patriarcal centrada na ideia de sujeição das mulheres e do 

exercício do poder masculino, se necessário pela força”. 

 Sendo assim, o movimento feminista ao fazer uso do termo gênero, teve a sábia 

intenção de destacar a construção e a organização social da relação entre os sexos, e desviar a 

atenção que antes era pautada nas causas econômicas e biológicas como os principais fatores 

relacionados à violência (MARQUES, 2008).  

As feministas tinham a finalidade de desvincular o que era tido como destino natural-

biológico, imposto pelo direito universal dos mais fortes, e substituir tal fato violento contra a 

mulher como condição do sujeito sócio-histórico e cidadão, enfatizado por meio da condição 

de exclusão e de inferioridade da mulher (SALES, 2000). 

No entanto, mesmo diante de todo este cenário a primeira pesquisa sobre violência 

contra a mulher realizada no Brasil aconteceu no ano de 1988 e foi realizada pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que se obteve uma visão mais ampla do 

problema no país. Todavia, é importante ressaltar que o conhecimento dos fenômenos da 

violência na presente pesquisa não obteve os resultados desejados, tendo em vista que dados 

considerados importantes como a idade, os tipos de violência cometida e o sexo do agressor 

não foram quantificados (PAULINO, 2010).    

As lutas sociais feministas decorrentes dos anos 70 e 80 obtiveram, através do 

combate de prevenção da violência contra a mulher, a conquista da criação das primeiras 

delegacias de polícia em defesa da mulher e especializadas para o combate e enfrentamento 

desse tipo especial de violência (MINAYO, 1999; BARBOSA, 2006). 

Em decorrência das lutas feministas, nos anos de 1983 e de 1985 são criados em São 

Paulo, respectivamente, o Conselho Estadual da Condição Feminina e o Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher (MASSUNO, 2002). 

No Brasil, segundo Barbosa (2006) as principais políticas públicas de combate e 

prevenção a violência contra a mulher são as delegacias especializadas no atendimento de 

mulheres, conhecida como delegacia da mulher. O seu surgimento ocorreu em 1985 na cidade 

de São Paulo, tendo sido a primeira delegacia da mulher no Brasil e no mundo. Acrescenta 

ainda o surgimento do SOS - Mulher nos início dos anos 80, formado por grupos feministas 

com a finalidade de prestar atendimento jurídico, social e psicológico as mulheres vítimas de 

violência. 

A partir de então, outros grupos em todo o Brasil começaram a reivindicar a criação de 

outras delegacias em todo o país, porém o desafio não acabara, uma vez que seria necessário 

capacitar policiais e demais profissionais envolvidos em uma perspectiva de gênero o que 

ainda é um entrave no que se diz respeito ao enfrentamento da violência contra mulher no país 

(SANTOS; PASINATO, 2005). 

A Paraíba foi o segundo estado, no Brasil, a implantar delegacias de polícia 

especializadas em atendimento a mulheres em situação de violência, uma em João Pessoa e 

outra em Campina Grande. Fato este ocorrido através do decreto nº 11.276 de 16 de Março de 

1986. Os dados mais recentes mostram que, até o ano de 2007, existiam no estado seis 

delegacias da mulher (SANTOS; PASINATO, 2005). 

Após a criação das referidas delegacias, outro fato importante promovido pelo 

Governo Federal, na tentativa de reforçar as políticas de proteção à mulher e, 

consequentemente melhorar a qualidade de vida das mesmas, foi o estabelecimento em 07 de 

agosto de 2006 da Lei n° 11.340 (Lei Maria da Penha) que busca criar mecanismos para 

reduzir e precaver a violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste contexto, a lei 
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determina em seu Art. 5
o
 que se configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Esta lei tem como grande finalidade de 

sua elaboração diminuir ou até mesmo acabar com os casos de violência contra a mulher para 

que sejam garantidos a elas os direitos constitucionais de Liberdade, expressão e saúde de 

qualidade.  

A referida lei traz como proposta de atuação contribuir para que a mulher tenha um 

tratamento diferenciado na sociedade diante de seus problemas relacionados com violência de 

gênero, promovendo sua proteção de forma especial em cumprimento às diretrizes 

constitucionais e aos tratados ratificados pelo Brasil; posto que a mulher é a grande vítima da 

violência perpetrada sob a ótica do gênero. 

No Brasil, iniciativas de juizados especiais para atender a mulher vítima de violência e 

que enfatizam a lei “Maria da Penha” estão sendo criadas. Em 2008, por exemplo, no estado 

de São Paulo foi criado o primeiro juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher voltado a aplicação da lei 11.340 (SÃO PAULO, 2008). 

Sendo assim, diante de todo este cenário político e social nacional voltado à proteção 

da mulher e de seu contexto de vida, torna-se primoroso afirmar que, ao se oferecer algum 

suporte social, deve-se estar sensível para o fato de que as mulheres remetem seu sofrimento 

real e grave a lugares de apoio (D`OLIVEIRA, 2000), sendo estas redes de apoio um 

importante fator para o desenvolvimento da resiliência por atuar como um vínculo de 

confiança, com espaço de acolhida e escuta (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003)
1
.  

As redes sociais são ainda um importante mecanismo usado pelas mulheres para 

adquirir autovalorização e conquista de cidadania plena, tornado-as empoderadas através de 

tomadas de decisões coletivas e de mudanças individuais (COSTA, [s.d]) 
2
. 

 Sendo assim, os movimentos sociais em conjunto com os programas de políticas 

públicas atuam conjuntamente intervindo frente às vítimas de violência através de políticas de 

superação da violência e de suas consequências (SCHRAIBER; D`OLIVEIRA, 1999). 

São necessárias ainda ações conjuntas do setor da saúde com outros segmentos 

(Delegacia de Defesa da Mulher – DDM, apoio jurídico, apoio psicológico, casa abrigo, 

                                                 
1
As autoras remetem ao conceito de resiliência como sendo a superação e/ou adaptação a fatores estressantes ou 

traumáticos, possibilitando ao ser um melhor enfrentamento diante das situações de risco.
 

2
A autora conceitua empoderamento como o mecanismo pelo qual as pessoas, organizações, as comunidades 

tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de seu destino, toma consciência da sua 

habilidade e competência para produzir e criar e gerir. 
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Organizações Não-Governamentais – ONG) para uma tomada de decisão mais precisa para 

cada caso de violência (BRASIL, 2006). Portanto, a saúde pública age articulando os diversos 

serviços disponíveis a mulheres em situação de violência para melhor enfrentamento dos 

casos (D`OLIVEIRA, 2000).  

Apesar desta falta de reconhecimento do fenômeno da violência em sua total 

amplitude e também dos fenômenos secundários referentes à temática, na pesquisa 

supracitada já foi considerada a violência contra mulher como problema merecedor de 

investigação científica para sensibilização da sociedade daquilo que já se constituía como 

flagelo social de relevância para a saúde pública, principalmente. 

 

2.4 ABORDAGEM HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO CONTEXTO DO 

SETOR SAÚDE  

 

 A violência é um fenômeno que acompanha a humanidade (MINAYO, 2005); no 

entanto, ela não deve ser aceita como inevitável na condição humana. Ela pode ser evitada, e 

desde o início da década de 1980, a área da saúde tem contribuído com pesquisas para evitar e 

reduzir os danos decorrentes da violência (OMS, 2002). No entanto, no setor saúde, 

classicamente a forma mais frequente de violência direcionada a um grupo de pessoas é a 

contra o gênero feminino. 

Vale ressaltar que atender a mulher biopsicossocialmente é uma necessidade que foi 

vista pelo Ministério da Saúde no Brasil que lançou em 1983 o Programa de Assistência 

Integral a Saúde da Mulher – PAISM; dessa forma buscou-se atender a mulher em sua 

integralidade, observá-la em sua individualidade, mas em sua totalidade também, mas, tendo a 

visão precípua de não descartar suas singularidades (BRASIL, 2004). 

Garbin et al. (2006) discorrem sobre o Programa de Assistência Integral a Saúde da 

Mulher – PAISM, dizendo que tal programa pretendia atender as mulheres em todas suas 

fases, pretendia também eliminar os componentes discriminatórios, que ao longo do tempo 

estigmatizou a mulher tida não apenas como uma pessoa com plenos direitos e capaz de 

resolver seus problemas, mas como vítima da violência doméstica, que se manifesta sob 

diferentes formas: do estupro, de violência sexual, da coação aos direitos reprodutivos quando 

a mulher não pode escolher o método concepcional que acha mais adequado, do assédio 

sexual e a violência nas relações do casal. 

Como referido, no final dos anos 80, a violência passou a ser abordada na área da 

saúde pública diante da real necessidade apresentada pelo crescente número de mortes por 



33 

 

causas violentas; o que motivou o governo a inserir o tema também neste setor (MINAYO, 

1994). A autora acentua-se que esta inclusão do tema ocorreu em decorrência da preocupação 

com os agravos da violência contra a mulher caracterizados e provocados de diversas formas, 

como através de ameaças à vida, às condições de trabalho, às relações interpessoais, à 

qualidade de existência, além de, logicamente, provocar mortes em decorrência dessas 

atitudes ameaçadoras. 

A partir da década de 90 o tema passa a ganhar maior destaque, a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) estabeleceu em 1993 a criação de políticas e planos 

internacionais na prevenção e controle da violência que, em conjunto com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), passaram a enfatizar mais especificamente o tema “violência”, e 

não apenas como era mencionada antes e categorizada na Classificação Internacional das 

Doenças e agravos (CID) como “causas externas”. Em 1994, prioriza-se a atuação voltada 

para a temática (MINAYO, 1994; 2006). 

Ainda neste ano, a Organização Pan-Americana de Saúde realiza em Washington a 

Conferência sobre Violência e Saúde, a qual já abordava em seus documentos as propostas 

feitas pelo movimento feminista sobre as ações relativas à violência de gênero (MINAYO, 

2006). 

No decorrer do mesmo período anual, acontece a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, tornando mais visível a violência 

sofrida pelas mulheres, e propondo medidas investigativas sobre as causas, consequências e 

frequência da violência contra as mesmas (OKABE; FONSECA, 2009).   

Logo em seguida, a Conferência do Belém do Pará em 1995 enfoca a importância de 

conhecer as causas, consequências e a frequência dos atos violentos que acometem a mulher, 

para determinar se as medidas de punição, prevenção e eliminação dos tipos de violência 

estão sendo eficazes (BOSELLI, [s.d]).  

A Plataforma de Beijim, no seu parágrafo 120, referiu os obstáculos do 

desenvolvimento da prevenção da violência contra a mulher, incluindo também aquelas 

sofridas no local de trabalho, assim como a escassez de documentos e pesquisas sobre o tema. 

No ano seguinte, 1996, o Conselho Diretor (CD) da OMS, por meio da Resolução CD 39/14, 

destaca a violência como uma prioridade da saúde pública (CONCHA-EASTMAN, 2006). 

 Uma Assembléia Mundial foi realizada pela OMS em 1997 com os ministros de saúde 

dos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) recomendando a estes a 

redução da violência, tendo em vista a incorporação do tema como uma das cinco prioridades 

da OMS a ser enfrentada (BRASIL, 2002). 
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O Ministério da Saúde aprovou em 2001 o documento da Política Nacional de 

Redução de Acidentes e Violência, o qual focalizou o tema como um problema social e 

histórico e o relacionou a promoção da saúde e a qualidade de vida (BRASIL, 2001a). 

Subsequentemente em 2002 foi realizado em Genebra, o relatório mundial sobre 

violência e saúde, o qual foi atribuindo como predisponentes da violência a interação entre os 

fatores individuais, relacionais, sociais e culturais (BRASIL, 2005). O termo “causas 

externas” usado para categorizar o tema ao CID também foi substituído neste ano por 

“violência e saúde” pela OMS (OMS, 2002).    

A década em questão foi muito produtiva para a discussão da violência contra a 

mulher a nível mundial e nacional. Exemplifica-se, também, que ainda em 2002, no Brasil, o 

Ministério da Saúde edita um Caderno de Atenção Básica intitulado: Violência intrafamiliar – 

Orientações para a prática em serviços; o qual é destinado na orientação de profissionais 

quanto aos diagnósticos, tratamentos e prevenções dos atos de violência (BRASIL, 2002). 

Três anos depois, em 2005, foi produzido e divulgado pelo Ministério da Saúde, 

conjuntamente com representações brasileiras da OPAS, do Centro Latino-Americano de 

Estudos sobre Violência e Saúde (CLAVES), e da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), um 

relatório intitulado Impacto da Violência na Saúde dos Brasileiros. Em 2008 ocorreu a 

publicação do Mapa da Violência nos municípios brasileiros correspondentes aos anos de 

1996/2006 (BRASIL, 2005; DANTAS, 2009). 

Ao longo de toda esta trajetória da incorporação do tema no setor da saúde, Minayo 

(2006) enfatizou que os caminhos percorridos, até então, foram caminhos lentos e tortuosos, 

no entanto tais experiências trouxeram ganhos e resultados positivos justamente provenientes 

dos difíceis passos trilhados, valorizando todo esse resultado. 

 

2.5 IMPLICAÇÕES DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

  

Para Barbosa (2006), a violência de gênero, principalmente na sua vertente 

psicológica, pode ser considerada invisível por não deixar marcas na superfície do corpo 

físico. Porém, é um fenômeno que sempre existiu e pode acometer indivíduos numa relação 

de sujeição e hierarquia. 

O tratamento desumano evidenciado neste tipo de violência, tal como rejeição, 

depreciação, indiferença, discriminação, desrespeito, punições, podem levar à graves 

problemas psicológicos e emocionais que podem se tornar irrecuperáveis em um indivíduo 

(GONÇALVES, 2009).  
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Guimarães e Rimoli (2006) afirmam que se trata de um fenômeno complexo entendido 

como uma síndrome psicossocial multidimensional. Psicossocial por afetar o indivíduo, o 

grupo de trabalho e a organização, causando disfunções em nível individual e coletivo, 

produzindo importantes repercussões externas; e multidimensional porque se apresenta 

geralmente com uma gama de sintomas físicos e psíquicos, específicos e inespecíficos, não 

redutíveis a uma configuração típica e facilmente diagnosticável.  

Dentre as modalidades de violência, a psicológica é a mais difícil de ser identificada. 

Apesar de ser bastante frequente, ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de 

ansiedade e adoecer com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e, se 

agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio (BRASIL, 2001). 

Gonçalves (2009) afirma que diferentemente da violência física, a violência 

psicológica tem menor visibilidade, uma vez que as decorrências não são percebidas de 

imediato, vindo a sê-lo em estado avançado, quando ocorrem evidências de depressão, 

dependência química e suicídios. A maioria dos suicídios é, portanto, uma consequência da 

submissão à violência psicológica sofrida pelas vítimas submetidas a um jogo psicológico 

estafante e altamente lesivo. 

Como mencionado anteriormente, a vertente psicológica da violência causa, por si só, 

sérios problemas físicos e emocionais. Independentemente de sua relação com a violência 

física, a violência psicológica deve ser identificada, principalmente pelos profissionais que 

atuam nos serviços públicos, sejam estes de saúde, segurança ou educação. Não raro, são 

detectadas situações graves de saúde, resultado do sofrimento psicológico, dentre as quais se 

destacam: dores crônicas, síndrome do pânico, depressão, distúrbios alimentares e até 

tentativa de suicídio. Isso significa que a violência psicológica deve ser enfrentada como um 

problema de saúde pública pelos profissionais que ali atuam, independentemente de eclodir ou 

não a violência física (SILVA; COELHO; CAPONI, 2007). 

Segundo Gonçalves (2009), utilizando instrumentos como palavras maldosas, gestos 

agressivos, olhares sarcásticos entre outras ações como meio de aplicação da violência, o 

agressor vai continuamente torturando psicologicamente a vítima. Palavras usadas, olhares 

duros, irônicos, gestos desrespeitosos, risos sardônicos, usados constantemente sobre um 

único alvo atuam na autoestima da vítima e geram um grau de exaustão tão grande que a 

vítima é paralisada pela incapacidade de reação dentro do jogo psicológico. 

A violência psicológica sofrida de forma frequente e repetitiva poderá trazer prejuízos 

à vítima, como: comprometimento da identidade, sentimento de menos valia, diminuição da 
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autoestima, stress, depressão, ansiedade, mágoa, revolta, vergonha, sensação de ameaça, 

incapacidade laborativa, sentimentos de fracasso e impotência (BARBOSA, 2006). 

No ambiente de trabalho, por exemplo, ainda tomando por base as informações 

referendadas por Barbosa (2008, p. 32), “a desvalorização do trabalhador vítima de violência 

psicológica dificulta seu desempenho funcional e pode afetar a qualidade de seus 

relacionamentos pessoais e familiares”. 

Corroborando com esta ideia, Aguiar (2008) ressalta que os sucessivos ataques 

dirigidos às vítimas propiciam o aparecimento de distúrbios psicossomáticos e psicológicos, 

sendo mais frequente a ocorrência de cefaleia, transtornos digestivos e cardiovasculares, 

insônia, fadiga, irritabilidade, ansiedade e Síndrome de Burnout
3
 (estresse por acúmulo de 

trabalho), crises de choro, sentimento de inutilidade e fracasso, dificuldade de concentração, 

obsessões, fobias, crises de autoestima, depressão, angústia, sentimento de culpa, aumento de 

peso ou emagrecimento exagerado, redução da libido, aumento da pressão arterial, abuso de 

álcool, tabaco e outras drogas e pensamentos suicidas. 

Dessa forma, para a Saúde Pública, a preocupação com os índices de violência é 

relevante uma vez que o indivíduo passa a desenvolver estados patológicos, problemas 

físicos, psicológicos ou comportamentais que o afastam do trabalho ou convívio social 

(GONÇALVES, 2009). 

O setor saúde nem sempre vem oferecendo uma resposta satisfatória para o problema 

que acaba diluído entre outros agravos, sem que se leve em consideração a intencionalidade 

do ato que gerou o estado de morbidade. Esta situação decorre da invisibilidade em alguns 

setores que ainda se limitam a cuidar dos sintomas das doenças e não contam com 

instrumentos capazes de identificar o problema. O resultado é que as intervenções terminam 

por mostrar respostas insuficientes dos serviços para as necessidades das mulheres. Uma vez 

que a situação de violência não se extingue, suas repercussões sobre o adoecimento do corpo 

ou o sofrimento mental ressurgem e voltam a pressionar os serviços para novas intervenções 

(SCHRAIBER et al., 2002). 

Torna-se conhecido para os profissionais de saúde, em particular os da enfermagem, o 

fato de que a violência contra a mulher tem alta magnitude e relevância na saúde devido às 

consequências que acarretam à mulher. Sabe-se já que mulheres que vivem/viveram violência 

                                                 
3
 A síndrome pode ocorrer com pessoas que desempenham qualquer tipo de atividade, entretanto, existem 

profissões que, por suas próprias peculiaridades podem desencadear mais facilmente um processo de Burnout. 

Por se tratarem de atividades de cuidado com outras pessoas, estão mais expostos ao risco, os profissionais de 

saúde, educação, policiamento etc (CODO, 2000). 
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doméstica e sexual têm mais queixas, distúrbios e patologias físico-mentais e utilizam os 

serviços de saúde com maior frequência do que aquelas sem esta experiência.  

A violência contra a mulher constitui fator de risco para o surgimento de doenças 

físicas e mentais. Podendo levar a pessoa agredida à invalidez parcial ou total, ou em alguns 

casos até a morte. Já que o agressor não consegue dosar o grau da agressão, com graves 

consequências para a vida do agredido, da família e da sociedade. Destarte, o sucesso do 

controle da violência contra a mulher depende da participação social em entender a 

complexidade do problema, para que esse fique menos omisso diante dos casos de agressão, 

já que, a violência contra a mulher é interesse e responsabilidade de todos. Nesse sentido, a 

adesão de todas as pessoas que participam direta ou indiretamente da vida da mulher 

contribuirão, substancialmente, no combate a esse tipo de violência auxiliar, estimulando a 

agredida a se posicionar de forma adequada em defesa a sua saúde e mudança do estilo de 

vida (MONTEIRO; SOUZA, 2007). 

 

2.6 VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO ÂMBITO DO TRABALHO DA ENFERMAGEM 

 

A violência no trabalho é definida como incidentes em que o trabalhador sofre abuso, 

ameaça ou ataque em ocasiões relacionadas ao seu trabalho, inclusive no trajeto de ida e volta 

ao mesmo, envolvendo ameaça explícita ou implícita para sua segurança, bem-estar ou saúde 

(ILO et a.l, 2002).  

Reforçando a concepção acima, Di-Martino, Hoel e Cooper afirmam que a violência 

no trabalho “se manifesta de muitas maneiras, agrupando de agressões físicas a insultos 

verbais, bullyng, mobbing e assédio sexual, discriminações nos campos religioso, racial, de 

deficiências, sexual ou em qualquer outro caso”, podendo ser infligida por pessoas tanto 

externas quanto internas ao ambiente de trabalho (SOARES, 2006, p.31). 

Diversos fatores podem interferir na violência no ambiente de trabalho tais como os 

aspectos individuais dos trabalhadores (personalidade, formação); aspectos relacionados ao 

próprio ambiente de trabalho (estratégia organizacional, recursos humanos e materiais, 

sistema de comunicação); além de aspectos ligados à clientela atendida (CEZAR, 2005). 

Dessa forma, a ocorrência da violência aponta não só para seus determinantes e 

condicionantes de diversos tipos, mas também para a falha na tentativa de regulação da 

interação entre estes, tendo em vista o interesse e as possibilidades das partes envolvidas.  

Conforme ILO et al. (2002), a violência no trabalho é classificada como violência 

física, conceituada como o uso de força física contra outra pessoa ou grupo, que tem como 
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resultado malefício sexual, físico ou psicológico, e violência psicológica expressa pelo uso 

intencional do poder, incluindo ameaça de força física contra outra pessoa ou grupo, que pode 

gerar prejuízo para o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social, apresentando 

quatro subtipos: agressão verbal, assédio moral, assédio sexual e discriminação racial. 

Santos Junior e Dias (2004) apontam que se deve reconhecer que os episódios de 

violência no trabalho afetam não só as vítimas destes atos, mas também os colegas de 

trabalho, familiares e empregadores. 

No entanto, quando a vítima da violência de gênero é o próprio profissional de saúde 

que é orientado a atender quem é vitimado no dia a dia, o cenário de entendimento deste 

processo pode mudar um pouco. No caso da violência psicológica, por exemplo, esta marca 

prejudica indelevelmente as vítimas, no seu relacionamento social, afetando igualmente a 

vivência da sexualidade. Admitindo-se esse dado de realidade, não se pode permitir que o 

cuidado de enfermagem alimente o estigma social e constitua mais um fator inibitório à 

proteção da mulher, nem mesmo um mecanismo de agravamento das agressões à dimensão 

psíquica e sócio-emocional (FARIA; ARAÚJO; BATISTA, 2008). 

O Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE, 2007) enfatiza que a prevalência e o 

impacto da violência que acomete esses profissionais é perturbador quando comparada com 

outras profissões. Menciona ainda que essa violência proporcione consequências que vão 

além das do ambiente de trabalho, afetando outras partes como a família da vítima e os 

observadores do evento violento.   

O profissional que é violentado no ambiente de trabalho pode sofrer efeitos 

devastadores e de longa duração, repercutindo em lesões, traumas e morte, além dos danos 

mentais e emocionais que afetam a si e aos seus familiares (COSTA; MARZIALE, 2006). 

A violência acarreta em sobrecarga para os serviços de saúde e tem impacto no 

segmento produtivo da sociedade, uma vez que tem como consequência a incapacidade 

transitória ou permanente nos indivíduos, inclusive a que acomete os profissionais de saúde 

dentro do seu ambiente de trabalho (DANTAS, 2009). 

Embora as estatísticas de mortalidade decorrentes da violência no trabalho sejam 

baixas, a morbidade, no entanto, contribui para altos custos econômicos e sociais no setor da 

saúde (MINAYO, 1994; SOUTO, 2011). As consequências da violência, a mencionar os 

danos, as lesões e os traumas, correspondem a um alto custo econômico, se levarmos em 

consideração os dias de ausência do trabalho, sem contar os danos mentais e emocionais que 

são custos incalculáveis e que afetam a vítima e a família (Id, 2005).  
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As violências que acometem os profissionais de saúde, em especial as enfermeiras, 

desencadeiam consequências individuais, institucional e social, uma vez que afetam 

gravemente a saúde física e mental desses profissionais, resultando muitas vezes no aumento 

do absenteísmo por doenças, bem como mudanças de setor de trabalho, diminuição da 

satisfação profissional e quebra da produtividade (ROSA, 2008). 

Como consequências individuais causadas pela violência no ambiente de trabalho, 

Cezar (2005) faz menção a desmotivação, estresse, medo, fobias, perturbações do sono. E no 

tocante ao impacto na organização, afirma afetar a qualidade no serviço de saúde, a redução 

da produtividade, o desgaste nas relações interpessoais e o aumento do absenteísmo.  

Um dos trabalhos pioneiros sobre a prevalência da violência no ambiente de trabalho 

realizado por Moreno (2004) constatou que os trabalhadores de enfermagem que sofreram 

violência apresentaram uma capacidade diminuída para a realização de suas tarefas 

trabalhistas em relação aos que não sofreram violência. 

Oliveira (2009, p.26) em seu trabalho, intitulado “Dimensões do Assédio Moral no 

Mundo do Trabalho em Enfermagem”, afirma que “é direito do trabalhador de sentir seguro e 

este é um fato primordial para a prestação de uma assistência de saúde de qualidade”.  

Pesquisa realizada por Cezar e Marziale (2006) mostrou que 100% dos enfermeiros, 

88,9% dos técnicos e 88,2% dos auxiliares de enfermagem entrevistados já haviam sofrido 

violência ocupacional. 

 Recentemente a mídia nacional divulgou fatos violentos dirigidos às profissionais de 

enfermagem, a mencionar, por exemplo, o divulgado no dia 22 Junho de 2010 acontecido 

num hospital de Ceilândia, em que um travesti, portador do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV- positivo), tirou o próprio sangue com uma seringa e perfurou várias vezes a 

mão de uma enfermeira. O agressor também mordeu o braço da técnica de enfermagem que 

tentava ajudar
4. 

Em uma pesquisa bibliográfica, Contrera-Moreno e Contrera-Moreno (2004) 

encontraram publicações que enfocoram como notificações efetuadas as agressões físicas, 

registros de machucados, hematomas, cortes, lacerações, mordidas humanas, e exposição a 

fluidos corporais, ficando evidente o risco potencial à contração de doenças infecto 

contagiosas. Mostrou ainda que dos registros de violência no ambiente de trabalho efetuados, 

80,2% eram de trabalhadores de enfermagem, superando inclusive os dos profissionais de 

segurança (12,8%). 

                                                 
4
Entrevista exibida pelo Jornal Hoje no dia 22 de junho de 2010, disponível em: 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/06/travesti-com-hiv-injeta-sangue-infectado-em-enfermeiras.html. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/06/travesti-com-hiv-injeta-sangue-infectado-em-enfermeiras.html
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Outro episódio de violência acontecido em um pronto-socorro foi divulgado no início 

do ano de 2011 em São José dos Campos - SP, em que uma enfermeira foi agredida, tendo 

sofrido violentas batidas de sua cabeça contra o chão 
5
. 

Segundo Cezar (2005), os estudos de Survey (2002) obtiveram como consequências de 

violência física: contusões, edemas, marcas de unhas, mordidas e alguns casos de fraturas 

ósseas.   

Ainda enfatizando este contexto de exemplificações, em estudos realizados por 

Oliveira (2009), foi observado que a violência psicológica repercutia negativamente no 

trabalho individual e coletivo dos profissionais da equipe de enfermagem.  A autora enfatiza 

também que a violência sofrida pelo profissional no ambiente de trabalho afeta psíquica e 

fisicamente a saúde do trabalhador, haja vista que os danos sofridos são refletidos na vida 

familiar e social da vítima.  

Cezar (2005), em pesquisa de mesma linha investigativa, postula que os sentimentos 

apresentados como consequência da violência sofrida pelos profissionais de enfermagem são 

frequentes e se difundem na forma de tristeza, raiva, irritação, estresse, ansiedade, 

humilhações, sentimentos de baixa autoestima, perda de satisfação com o trabalho, vergonha, 

medo do agressor ou de voltar a ser vítima, depressão, sentimento de culpa, incapacidade, 

cansaço, entre outros sintomas psíquico-físicos. 

A autora supracitada enfoca que as principais consequências foram relacionadas a 

transtornos mentais, que se referem à nova forma de adoecimentos por fatores relacionados ao 

trabalho, como a Síndrome de Burnout, a qual é considerada como a síndrome do 

esgotamento profissional, em resposta a um estresse emocional e interpessoal crônico no 

trabalho (BRASIL, 2001b). Estas afirmações e conceito descritos enfatizam que a qualidade 

de vida das profissionais vitimadas é reduzida diante da situação de violência vivida, pois as 

condições físicas e psicológicas são alteradas, acarretando em dano na sua saúde 

[FERNANDES et al., ?]. 

Bulhões (1998) atribui menção importante ao tema quando afirma que a violência no 

ambiente de trabalho da enfermagem resulta em estresse profissional. Farias e Zeitoune 

(2007) concordam quando remetem a sobrecarga psíquica a fatores estressantes decorrentes 

da violência e conflitos violentos no trabalho. 

Segundo Farias (2004), a enfermagem é uma das categorias mais atingidas na área da 

saúde pela violência no ambiente de trabalho. Em seu estudo que abordou a qualidade de vida 

                                                 
5
Entrevista exibida pelo Jornal Hoje no dia 06 de janeiro de 2011, disponível em: HTTP://g1.globo.com/jornal-

hoje/noticia/2011/01/enfermeira-e-agredida-em-hospital-no-interior-de-sao-paulo.html. 
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em Centro Municipal de Saúde, observou que os profissionais de saúde sofrem, com 

frequência, agressões físicas praticadas por pacientes e intrusos nas unidades. Dessa maneira, 

o comportamento destrutivo em relação à outra pessoa no local de trabalho é um fenômeno 

relativamente recente, contudo intolerável.  

De forma primorosa Minayo (1994), ressalta diante de exemplos como estes referidos 

que não se pode omitir que os efeitos da violência afetam a estrutura e o funcionamento dos 

serviços de saúde, bem como os profissionais ali atuantes por meio de ameaças, intimidações, 

danos físicos e psicológicos. 

Em decorrência dos efeitos que a violência no ambiente de trabalho causa nos 

profissionais, o documento da Política Nacional de Redução de Acidentes e Violência, 

propicia, em algumas de suas diretrizes, a promoção da adoção de comportamentos e 

ambientes seguros e saudáveis, bem como o monitoramento da ocorrência de acidentes e 

violência (Minayo, 2006).     

Verifica-se após esta contextualização da violência de gênero no ambiente de trabalho 

do setor saúde que a preocupação com a mesma já existe, e se constitui como objeto de 

estudo; todavia, é pertinente afirmar que não se encontram ainda na literatura, em quantidade 

significativa e impactante, estudos nacionais que reconheçam o problema em sua real 

abrangência no referido setor.  

Tomando por base para conhecimento do tema o texto acima referido, salienta-se a 

importância do estímulo ao desenvolvimento de pesquisas que consubstanciem o 

conhecimento em profundidade da violência de gênero contra profissionais da enfermagem; 

posto que, a violência referida no setor saúde é iminente e, a classe de enfermagem, como já 

exposto anteriormente, é quantitativamente feminilizada, aumentando as chances potenciais 

de acontecimento do fenômeno estudado.  
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“Violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e 
compreendem”. 

 
(Augusto Cury) 

 

3 Metodologia do estudo 
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3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O trabalho desenvolvido se constituiu como um estudo de caráter exploratório, 

descritivo com abordagem quantitativa.  

De acordo com Cervo e Bervian (2002) o estudo exploratório se caracteriza pelo fato 

principal de ser informal, flexível e criativo, procurando-se obter um primeiro contato com a 

situação a ser pesquisada ou o melhor conhecimento sobre o objeto em estudo levantado em 

um projeto de pesquisa. 

Para fins de elucidação, os mesmos autores descrevem o estudo descritivo como sendo 

aquele em que se observa, registra, analisa e correlacionam fatos e fenômenos variáveis sem 

manipulá-los. Os estudos descritivos têm por objetivo determinar a distribuição de doenças ou 

condições relacionadas à saúde segundo o tempo, o lugar e as características dos indivíduos. 

Ou seja, responder às perguntas quando, onde e com quem acontece o fenômeno a ser 

estudado. 

Na forma de abordagem do problema, a pesquisa foi classificada como quantitativa. 

Esta é definida por Turato (2005) como um estudo que remete para uma explicação das 

causas, por meio das medidas objetivas, testando hipóteses, utilizando basicamente estatística. 

 

3.2 O CENÁRIO E O TEMPO DA PESQUISA 

 

O estudo foi realizado em 76 Unidades de Saúde da Família na cidade de Campina 

Grande, localizada a 122 km da capital do Estado, com uma população estimada de 381.422 

habitantes, correspondendo à segunda cidade mais populosa e desenvolvida do estado da 

Paraíba, segundo dados do IBGE no ano de 2008. Esta se situa no oriente do planalto da 

Borborema, no chamado agreste paraibano e encontra-se dividida em quatro zonas, conforme 

descrito na figura 01 (a seguir). A cidade localiza-se entre a altitude de 550 à 558 m e possui 

as seguintes coordenadas geográficas: Latitude de 7º 13’ 50” Sul e Longitude de 35º 52’ 52” 

Oeste (IBGE, 2010; GOOGLE MAPS, 2012). 
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Ilustração 01: Mapa da cidade de Campina Grande – PB 

 
Fonte: Google Imagens, 2012. 

 

A população do município está distribuída em 641.000 m
2 

e três distritos: Galante, São 

José da Mata e Catolé de Boa Vista. Campina Grande é sede do Terceiro Núcleo Regional de 

Saúde (NRS), unidade da divisão geopolítica administrativa estadual, constituindo-se numa 

macrorregional de saúde que congrega 70 municípios, sendo referência para seus serviços de 

saúde; ainda, para os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, seguindo as normas 

emanadas do Pacto pela Saúde 2006, portaria nº. 399/GM, do MS, de 22 de fevereiro de 2006 

(IPARAIBA, 2010). 

O município está classificado como Centro submetropolitano de acordo com a 

hierarquia da rede urbana brasileira, ou seja, o referido, juntamente com a capital João Pessoa 

exerce uma grande influência nos municípios vizinhos, esta, tanto de caráter econômico, 

cultural, educacional e social (RODRIGUEZ, 2000). 

Atualmente o município de Campina Grande encontra-se com um percentual de 

cobertura de atenção básica em saúde de 83% da população mediante a ESF. Sua área de 

abrangência perfaz 92 equipes de ESF em seis distritos sanitários (IPARAIBA, 2010). 

A compreensão do Distrito Sanitário pode abranger duas dimensões, sendo a primeira, 

enquanto estratégia de construção do SUS num município e/ou conjunto de municípios, 

envolvendo alguns elementos conceitual e operacionalmente importantes; e a segunda 

dimensão se refere à menor unidade de território ou de população, a ser apropriada para o 

processo de planejamento e gestão (ALMEIDA; CASTRO; VIEIRA, 1998).  

A organização hierárquica da gestão da saúde no tocante a Atenção Básica pode ser 

representada com a figura 02: 
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Ilustração 02 - Organização da Gestão de Saúde na Atenção Básica 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. Organização: ALMEIDA, J.L.S 

 

A cidade também foi uma das primeiras do Brasil a implantar o PSF e oferecer a 

promoção de saúde, prevenção, cuidados e reabilitação, diminuindo o número de internações 

nos hospitais, controlando e reduzindo as complicações em detrimento ao acompanhamento 

desenvolvido por profissionais de saúde capacitados (IPARAIBA, 2010). 

As Unidades de Saúde da Família neste município trabalham com uma demanda 

organizada para os diversos programas propostos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os 

programas de Saúde da criança, Saúde da mulher, Saúde do idoso e Saúde do adulto; além de 

realizarem atividades educativas com grupos específicos e visitas domiciliares. 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde.  

As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta 

comunidade (COTTA, 2006). Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada.  

O maior diferencial do PSF é que, é possível montar estratégias específicas no 

atendimento das áreas atendidas, além de garantir acesso aos serviços de saúde próximo ao 

domicílio da população carente, que não tem despesas com transportes para receber ações de 

saúde voltadas para a comunidade (Id, 2006). 

A Tabela 01 citada a seguir, permite apresentar cada Distrito Sanitário com as 

Unidades de Saúde da Família que os compõem. Assim sendo, permite a compreensão das 

áreas do município que estão assistidas pela Estratégia Saúde da Família em sua área 

geográfica. O nome da unidade, a área de abrangência e a localização das UBSF foram os 
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dados eleitos para o detalhamento deste panorama geográfico de apresentação das unidades 

descritas. 

Tabela 01 - Distribuição das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) por Distrito 

Sanitário, área de abrangência e localização. 

UNIDADE 
ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA 
LOCALIZAÇÃO 

DISTRITO SANITÁRIO I 
UBSF Jardim Tavares Urbana Alto Branco 

UBSF Jardim América I Urbana Jardim América 

UBSF Jardim América II Mista Glória 

UBSF Nova Brasília I e II Urbana Nova Brasília 

UBSF Monte Castelo I e II Urbana Monte Castelo 

UBSF Monte Castelo III Urbana Monte Castelo 

UBSF José Pinheiro I e II Urbana José Pinheiro 

UBSF Hênio Azevedo Urbana José Pinheiro 

UBSF Francisco Brasileiro I e II Urbana José Pinheiro 

UBSF Campos Sales Urbana José Pinheiro 

UBSF Tota Agra Urbana José Pinheiro 

DISTRITO SANITÁRIO II 

UBSF Adalberto César I e II Urbana Pedregal 

UBSF Raimundo Carneiro I e II Urbana Pedregal 

UBSF João Rique I e II Urbana Bodocongó 

UBSF São Januário I Urbana Bodocongó 

UBSF Bodocongó Urbana Bodocongó 

UBSF Mutirão I e II Urbana Mutirão 

UBSF São Januário I Urbana Sítio São Januário 

UBSF São José da Mata – Zona Urbana 

I 
Urbana São José da Mata 

UBSF São José da Mata – Zona Urbana 

II 
Urbana São José da Mata 

UBSF São José da Mata – Zona Rural I Rural Sítio Tambor 

UBSF São José da Mata – Zona Rural II Rural Sítio Bosque 

UBSF São José da Mata – Zona Rural 

III 
Rural 

Sítio Capim 

Grande 

DISTRITO SANITÁRIO III 

UBSF Inácio Mayer I e II Urbana Jeremias 

UBSF Bonald Filho I e II Urbana Monte Santo 

UBSF Cuités Urbana Cuités 

UBSF Conceição I Urbana Alto Branco 

UBSF Conceição II Urbana Conceição 

UBSF Jardim Continental Urbana Jardim Continental 

UBSF Jeremias I e II Urbana Jeremias 

UBSF Araxá Urbana Jeremias 

UBSF Monte Santo I e II Urbana Monte Santo 
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Tabela 01                                                                                                                 (continua) 

UNIDADE AREA DE ABRANGÊNCIA LOCALIZAÇÃO 

DISTRITO SANITÁRIO IV 

UBSF Tambor I Urbana Tambor 

UBSF Tambor II Urbana Tambor 

UBSF Nossa Senhora Aparecida Urbana Catolé 

UBSF Vila Cabral I e II Urbana Catolé 

UBSF Catolé I Urbana Catolé 

UBSF Catolé II Urbana Catolé 

UBSF Porteira de Pedra Urbana Santa Terezinha 

UBSF Estação Velha Urbana Estação Velha 

UBSF Galante I e II Rural Galante 

UBSF Galante III Rural Galante 

DISTRITO SANITÁRIO V 

UBSF Catingueira I e II Urbana Catingueira 

UBSF Catolé de Zé Ferreira Urbana Catolé de Zé Ferreira 

UBSF Bairro das Cidades I Urbana Bairro das Cidades 

UBSF Bairro das Cidades II Urbana Bairro das Cidades 

UBSF Serra da Borborema Urbana Ligeiro 

UBSF Velame I e II Urbana Velame 

UBSF Acácio Figueiredo Urbana Acácio Figueiredo 

UBSF Argemiro de Figueiredo Urbana Rosa Cruz 

UBSF Ressurreição Urbana Ressurreição 

UBSF Jardim Paulistano Urbana Jardim Paulistano 

UBSF Novo Cruzeiro Urbana Novo Cruzeiro 

UBSF Raif Ramalho Urbana Santa Cruz 

DISTRITO SANITÁRIO VI 
UBSF Ramadinha I Urbana Ramadinha 

UBSF Ramadinha II Urbana Malvinas 

UBSF Ramadinha III Urbana Malvinas 

UBSF Jardim Verdejante Urbana Verdejante 

UBSF Cinza Urbana Cinza 

UBSF Rocha Cavalcante I e II Urbana Rocha Cavalcante 

UBSF Malvinas I Urbana Malvinas 

UBSF Malvinas II Urbana Malvinas 

UBSF Malvinas III Urbana Malvinas 

UBSF Malvinas IV Urbana Malvinas 

UBSF Malvinas V Urbana Malvinas 

UBSF Estreito/Lucas Rural Sítio Estreito 

UBSF Catolé de Boa Vista Rural Catolé de Boa Vista 

UBSF Paus Brancos Rural Sítio Paus Brancos 
Fonte: Secretaria de Saúde de Campina Grande, 2011. Organização: ALMEIDA, J.L.S  

 

As visitas realizadas pelo pesquisador, para coleta de dados, iniciaram-se logo após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB - 

Campina Grande); perdurando por 04 meses (julho, agosto, setembro, outubro de 2011). 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Para Freire (2003), população ou universo de uma pesquisa é todo grupo (finito ou 

infinito) estudado. Logo, por se tratar de uma pesquisa sobre violência contra o gênero 

feminino, o universo desta pesquisa foi constituído por todas as enfermeiras (88) integrantes 

da Estratégia Saúde da Família na cidade de Campina Grande. Para seleção da amostra o 

pesquisador levou em consideração os seguintes critérios: 

 

3.3.1Cálculo da Amostra mínima 

 

O tamanho amostral foi obtido considerando-se:  

 O objetivo principal da determinação dos percentuais da escolha amostral. 

 Margem de erro de 4%;  

 Confiabilidade de 95,0%; 

 Tamanho populacional igual ao número de 88 equipes. 

A forma de cálculo utilizada para o tamanho da amostra foi: 

 

2

22

0

.



z
n    = 55

4

15.96,1
2

22

0 n  

 

Onde: 

n0 = Tamanho da amostra Inicial 

z = Valor para a probabilidade escolhida 

  = Desvio padrão da população estimado previamente 

ε = Erro 

Para calcular a amostra(n) foram utilizados os seguintes dados: 

Z = 1,96 , considerando uma probabilidade de 95% 

  = 15% Desvio Padrão previamente estimado. 

ε = 4% 

Verificação e fator de correção para amostras finitas: 

A verificação é dada pela notação 04,00 
N

n
 que é o erro em proporção. 
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Verificação: 58,0
92

54
 , como 04,058,0   usa-se o fator de correção 

N

n

n
n

0

0

1

  logo 

a correção será 35

92

55
1

55




n

 

Ou seja, o tamanho mínimo da amostra necessária para validar a pesquisa, em relação 

a população pesquisa, seria de aproximadamente 35 participantes para o estudo. 

Todavia, objetivando alcançar 100% do universo intencional, salienta-se que a amostra 

considerada foi formada pelas 80 enfermeiras (90,90% da população considerada, dado 

estatístico relevante) que aceitaram participar da pesquisa de forma espontânea, após a devida 

orientação sobre a importância do objeto de estudo e dos objetivos do mesmo.  

Vale ressaltar que a totalidade do universo intencional não foi pesquisada devido a 

motivos diversos especificados a seguir: 01 enfermeira em licença médica; 02 se negaram a 

serem respondentes do estudo, 04 encontravam-se de férias e 01 em viagem por necessidades 

do serviço. No mais, convém destacar que 04 enfermeiros também estão alocados em algumas 

unidades, mas não foram considerados no estudo por serem do sexo masculino.  

 

3.3.2 Critérios de inclusão  

 

 Ser do sexo feminino; 

 Ser enfermeira; 

 Estar lotada em uma das Unidades Básicas de Saúde da Família de Campina Grande-

PB em pleno exercício da atividade; 

 

3.3.3 Critérios de Exclusão 

 

 Ser do sexo masculino; 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Neste estudo, foi utilizado o instrumento de pesquisa conhecido como questionário, o 

qual, conforme evidenciado por  Gil (2008),  pode ser definido como a técnica de coleta de 
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dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e quem responde é o 

próprio pesquisado anotando suas respostas. 

O referido instrumento foi elaborado com 17 questões objetivas levando-se em 

consideração variáveis pertinentes a situação sócio-demográfica, gênero e violência. 

Como suporte prático para elaboração do questionário, alguns itens do mesmo se 

originaram e foram adaptados da Ficha de Notificação/Investigação Individual de Violência 

Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências, da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde – 

Ministério da Saúde – República Federativa do Brasil. 

O questionário elaborado na sua versão preliminar  foi submetido a pré-teste para 

validação de conteúdos e verificação de tempo de aplicação com 04 enfermeiras professoras 

universitárias, ex-atuantes da Estratégia de Saúde da Família no município de Campina 

Grande  com o objetivo de identificar perguntas-problema que justificassem uma modificação 

da redação do texto, alteração do formato ou mesmo eliminação deste na versão final do 

instrumento. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para viabilizar a coleta de dados, inicialmente, as UBSF foram contatadas por 

telefone; sendo a priori informados os objetivos do estudo e futura visita do pesquisador. Na 

etapa de trabalho de campo, propriamente dita, o entrevistador responsável entrou em contato 

por telefone com as enfermeiras em serviço, e a entrevista foi agendada a fim de garantir que 

as mesmas não estivessem em atendimento ao usuário do serviço, ou mesmo desenvolvendo 

alguma atividade laboral, que viesse a comprometer a coleta de dados primários. 

Nesta ocasião o pesquisador apresentou de forma sucinta os objetivos da pesquisa, 

entregar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e após aceitação e assinatura aplicar 

o instrumento para coleta dos dados primários da pesquisa. 

Destarte, para garantia de respostas fidedígnas e o não enviezamento das mesmas, o 

instrumento foi previamente explicado as respondentes do estudo, e o pesquisador não se 

ausentou do local; considerando a possibilidade de explicações extras, mas sem a inferência 

de discursos que pudessem influenciar as respostas descritas no instrumento. 
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3.6 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A violência relatada neste estudo foi abordada em suas diversas nuances (psicológicas 

e físicas) tendo em vista as possibilidades de agressão por parte de usuários, gestores e 

colegas de trabalho na unidade de saúde, na comunidade ou mesmo no trajeto percorrido para 

chegar ao trabalho ou desenvolver suas atividades laborais. 

Foi realizada uma leitura individualizada dos questionários com a finalidade de se 

familiarizar com as respostas obtidas, buscando, desta forma, uma visão geral de cada um, 

objetivando uma melhor compreensão destes e atentando para pontos de convergência que se 

denunciavam na leitura dos mesmos. 

Os dados obtidos foram registrados na forma de banco de dados do programa de 

informática Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 15.0, e 

analisados através de estatística descritiva, por meio da apresentação de frequências e 

porcentagens, medidas de tendência central (média e mediana) e de variabilidade (desvio-

padrão e amplitude) sobre o tema para discussões dos resultados encontrados. 

O Statistical Package for Social Sciences é uma ferramenta informática que permite 

realizar cálculos estatísticos complexos e visualizar, em poucos segundos, os resultados. Esta 

aplicação torna a análise estatística de dados acessível para o utilizador casual e conveniente 

para o utilizador mais experiente (PEREIRA, 2006). 

Para o mesmo autor, o SPSS também pode ser considerado como software estatístico, 

utilizado pelas mais diversas áreas científicas: Saúde, Ciências Sociais e Humanas, Educação, 

Tecnologias, Direito e Economia; a maior vantagem de se utilizar um programa como o SPSS 

consiste em poder analisar dados quantitativos de muitas formas diferentes e com grande 

rapidez, a partir do momento em que se adquire domínio sobre o programa.  

 

3.7 OS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Após a aprovação do projeto de pesquisa com o protocolo CAAE - 0227.0.133.000-11 

pelo CEP da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o estudo foi desenvolvido levando-se 

em consideração os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados pela 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Isto, visando assegurar aos participantes 

da pesquisa informações sobre os objetivos do estudo, o anonimato, a privacidade, o Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido, a instituição de origem da pesquisa; e para os 
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participantes da pesquisa após os esclarecimentos, a liberdade de desistência em qualquer fase 

da pesquisa (BRASIL, 1996). 

Ressalta-se que a pesquisa também respeitou os pré-requisitos éticos da Resolução 

COFEN nº 311/07 do código de ética dos profissionais de enfermagem que no seu capítulo III 

dispõe sobre o ensino, pesquisa e produção técnico-científica. 

Todas as etapas da pesquisa foram explicadas aos sujeitos da mesma no intuito de 

esclarecê-los sobre os seguintes pontos: 

 A confidencialidade da pesquisa; 

 A voluntariedade para recusa de participação ou retirada de consentimento a qualquer 

momento da realização da mesma; 

 A não existência de qualquer procedimento que pudesse incorrer em danos físicos ou 

financeiros ao voluntário; 

 A preservação da privacidade e identidade do pesquisado; 

 A segurança de divulgação exclusivamente científica para os resultados da pesquisa e 

a disponibilização dos mesmos, caso fossem solicitados.  
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“A não-violência absoluta é a ausência de danos provocados a todo ser vivo. A não-

violência, na sua forma ativa, é uma boa disposição para tudo o que vive. É o amor na sua 
perfeição”. 

 
Mahatma Gandhi 

 

4 Resultados e Discussões 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

Este capítulo dedica-se a descrição e a reflexão sobre o significado dos dados obtidos, 

no qual são utilizados gráficos e tabelas como recursos impressos que revelem a sua riqueza. 

A análise dos dados seguiu a abordagem quantitativa, utilizando o tratamento estatístico. 

 A análise permite, ao pesquisador, determinar a existência dos fatos estudados, sua 

natureza e sua força, podendo ser embasados em teorias e/ou comparações com outros estudos 

a fim de obter uma efetiva interpretação (GIL, 2008). 

É de extrema importância se responder ao problema da pesquisa uma vez que para 

Silva e Menezes (2001, p.94), “na análise e discussão, os resultados estabelecem as relações 

entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e o embasamento teórico dado na revisão da 

literatura”.  Sendo assim a tabela 02 destaca a caracterização sócio-demográfica da amostra. 

 

Tabela 02: Características sócio-demográficas das enfermeiras (N=80). Campina Grande, 

2011. 

Variáveis Sócio-

Demográficas 
Classificação f % 

Raça 

Branca 30 37,5 

Negra 05 6,3 

Parda 45 55,0 

Estado Civil 

Solteira 25 31,3 

Casada/União estável 50 62,5 

Separada 05 6,3 

Religião 

Católica 

Espírita 

Testemunha de Jeová 

Sem religião declarada 

56 

15 

07 

02 

70,0 

18,8 

8,8 

2,5 

Escolaridade 

Graduação 05 6,3 

Especialização 72 90,0 

Mestrado 03 3,8 

Renda mensal 

Menos de R$ 2.000,00 02 2,5 

Entre R$ 2.000,00 e 3.000,00 44 55,0 

Mais de R$ 3.000,00 34 42,5 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

Iniciando a discussão quantitativa dos dados colhidos a partir das variáveis elencadas 

evidencia-se que foi traçado o perfil das enfermeiras participantes do estudo. Este perfil 

contempla informações relativas à raça, estado civil, religião, escolaridade e renda mensal. 

Atualmente o perfil epidemiológico de populações estudadas é extremamente 

valorizado dentro da comunidade científica uma vez que através da análise deste e de suas 

significâncias pode-se entender melhor o fenômeno estudado a partir de variáveis inerentes 

naturalmente a todos os povos e seus ciclos de vida.  
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Participaram da pesquisa 80 enfermeiras, do sexo e gênero feminino, com média de 

idade de 35,54 anos (DP=7,61), variando de 23 a 55 anos. A maior parte era da raça parda 

(55,0%, conforme ilustrado na figura 1), e possuía o estado civil casado ou convivendo em 

união estável (62,5%). Observou-se que a maioria das mulheres ou não possuía filhos (36,3%) 

ou possuía apenas um filho (31,3%), também sendo observadas as respostas: dois filhos 

(22,5%), três filhos (8,8%) e quatro filhos (1,3%). 

 

4.1.1 Raça 

 

Carvalho (2007) comenta que desde a antiguidade, a mentalidade ocidental convive com a 

ideia de que os seres humanos estão divididos em raças, mas foi no decorrer do século XIX, 

quando os países europeus necessitavam justificar seus projetos de expansão imperialista, que 

uma grande parte dos seus recursos intelectuais estavam mais empenhados em definir e 

hierarquizar as raças que compõem nossa espécie. 

Para classificar a variedade de fenótipos humanos, muitos cientistas trabalharam 

exaustivamente e sua influência deu credibilidade à afirmação de que os brancos de origem 

europeia ocupariam os estágios mais elevados do desenvolvimento, em detrimento dos não-

brancos, invariavelmente identificados com o atraso (Id, 2007).  

Segundo Mitchell e Jordan (2010), a origem da palavra “raça” é  obscura. Alguns 

estudiosos entendem que a sua etimologia  provém da palavra latina  “radix”, que significa  raiz 

ou tronco; enquanto outros acham que ela tem origem na palavra italiana “razza”,  que significa  

linhagem ou  criação. Seja qual for a sua origem, ela foi introduzida na literatura científica há 

cerca de 200 anos e desde então tem aparecido em diferentes contextos que até hoje a palavra 

“raça” não teve o seu significado exatamente claro.  

Atualmente, o IBGE reconhece cinco grupos étnicos no Brasil, baseado na raça ou na 

cor da pele: Índio, Branco, Negro, Amarelo e Pardo (IBGE, 2010). 

Dados obtidos pelo censo de 2000 registram que 53,7% da população brasileira se 

declarou branca; 38,4% se declarou parda; 6,2% se declarou preta; 0,5% se considera amarelo 

e 0,4 indígena. A população parda é maior nas regiões Norte (63,5%) e Nordeste (59,8%) 

(IBGE, 2002).  Afirmação esta que respalda resultado deste estudo no qual a maior parcela da 

amostra em Campina Grande – PB (NE) se declarou parda. 

Martins (2009) afirma que os dados da PNAD 2009 indicam que, comparando os anos 

de 2007 e 2008, observa-se que em um ano, a população brasileira ganhou 3,2 milhões de 

pessoas autodeclaradas pardas, enquanto viu desaparecer 450 mil brancos e 1 milhão de 
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pretos. Em 2007, a população residente no país era composta por 48,4% de pessoas brancas, 

43,8% de pardas; 6,8% de pessoas pretas além de 0,9% de amarelas e indígenas. Um ano 

depois, houve um aumento de 1,3 pontos percentuais na proporção de brasileiros declarados 

pardos e uma redução das populações pretas (0,7 pontos percentuais) e brancas (0,8 pontos 

percentuais). 

A priori, o mesmo estudo acima referendado, confirma a histórica distribuição 

desigual das raças no Brasil. Enquanto no Norte e no Nordeste as pessoas se declaram pardas 

ou pretas (índice superior a 70%); na região Sul, 78,7% dos entrevistados se classificou como 

brancos. No Sudeste, 56,8% da população se declara branca; 34,4% parda e, 7,7% da amostra 

se autodenominam pretas. O Centro-Oeste se manteve com cerca de metade da população 

autodeclarada parda. Os brancos somam 42,2% e os pretos 6,5%.  

Tentando estabelecer relação, ressalta-se que a violência de gênero pode acontecer no 

ambiente de trabalho, em decorrência de acidentes e doenças do trabalho; de relações de 

trabalho deterioradas (por exemplo, trabalho escravo); de exclusão social (raça negra); de 

relações de gênero (por exemplo, assédio sexual); e de agressões entre colegas, chefias e 

subordinados (GONÇALVES, 2006).  

Esta afirmação do autor citado anteriormente nos traz um reforço ideológico 

conhecido e difundido amplamente na sociedade, ou seja, racismo pode ser motivo principal 

ou consequente da violência praticada.  

Como neste item de discussão considera-se como parâmetro a questão de raça, 

convém inferir-se da possibilidade de violência de gênero atrelada à raça das participantes do 

estudo; considerando que, infiltrado nas convicções e crendices da sociedade atual, o racismo 

ainda se incorpora com grande força. No entanto, convém repetir que apenas 05 enfermeiras 

se autodenominaram negras e 45 pardas.  Vale ainda ressaltar que as relações de preconceito 

racial descritas na literatura não descartam a possibilidade de discriminação de pessoas apenas 

de pele negra ou preta, mas sim, e também de pessoas de pele parda.  

Observou-se, nos registros de pesquisa realizada por Menezes  et al. (2010), que houve 

uma predominância de 11.931 (55%) mulheres de etnia branca pesquisadas na perspectiva da 

violência de gênero; as quais são reconhecidas por denunciarem mais a agressão, não 

implicando, necessariamente, que elas sejam as mais vitimadas, tendo em vista a sub-

notificação dos outros grupos étnicos. 

Em relação a essa posição, Moore (2000) aponta que o preconceito racial opera 

geralmente no cotidiano das pessoas sem que as mesmas o percebam e separem um fato 

preconceituoso de outro fato, por exemplo, o machismo do preconceito racial.   
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Destarte para esta discussão, está o fato de que a menor parte da amostra se 

autodenominou negra; algumas hipóteses explicativas podem ser traçadas, a saber: como 

todas as pesquisadas eram no mínimo graduadas em enfermagem, isto potencialmente aponta 

para a questão da dificuldade de acesso a instituições de ensino superior pela população 

negra; também se questiona uma possível dificuldade de algumas pessoas da população 

brasileira se auto-declararem com relação à raça (apesar da enunciação do instrumento de 

pesquisa) o que já é consagradamente divulgado na literatura e meios de comunicação.  

É lícito afirmar, neste contexto discursivo, que a sociedade brasileira exerce 

diferencial em maior grau de desagregação de direitos e gozo de benefícios sociais para raça 

do que para gênero. Isto não implica em minimizar a discriminação sofrida pelas mulheres, 

mas sim em comparar nesses efeitos, quais interferentes possuem maior valor de 

desagregação, em especial em se tratando de mulheres cuja categorização racial não está no 

padrão de mérito por parte da sociedade. 

Sendo assim, de acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres, a violência de gênero contra as mulheres só pode ser entendida no contexto das 

relações desiguais de gênero, como uma forma de reprodução do controle do corpo feminino e 

das mulheres numa sociedade sexista e patriarcalista. Estas desigualdades de gênero têm 

assim [...] sua expressão máxima, que, por sua vez, deve ser compreendida como uma 

violação dos direitos humanos das mulheres, referendando assim um fenômeno multifacetado, 

com raízes históricas e culturais, que é perpetrado por questões étnico-raciais, de classe e de 

geração (BRASIL, 2007). 

Não foi encontrado nenhum estudo que faça relação direta entre violência de gênero 

na enfermagem e o agravante social do racismo. Urge, portanto, a necessidade de estudos que 

possam relacionar a freqüência de distribuição da violência de gênero com a raça das 

enfermeiras estudadas.  Como, na presente pesquisa, não se obtiveram iguais partes de 

amostra para enfermeiras brancas, pardas e negras, torna-se inviável fazer inferências 

comparativas. 

Neste sentido, estatisticamente seria significante que fosse estudada a incidência de 

distribuição da violência de gênero na enfermagem em grupos de raças diferentes, nas 

mesmas condições de trabalho e mesmo espaço temporal. Entretanto, na literatura nacional e 

internacional pesquisada não foram encontrados estudos que façam esta relação analítica. 

Possivelmente explica-se este fato pela carência de pesquisas nas diversas áreas que 

relacionem racismo, violência de gênero e ambiente de trabalho para esferas profissionais 

específicas.  
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Vale salientar, todavia, que o racismo e suas formas disfarçadas de execução, 

independem de sexo, local, ou mesmo profissão. Considerando esse aspecto, Oliveira (2000) 

acentua que o preconceito racial e a relação hierárquica de gênero combinam num dúbio e 

perverso quadro [...]. As mulheres negras além de sofrerem com a violência de gênero sofrem 

também quando o agressor evidencia de forma pejorativa a sua categoria racial, mesmo sendo 

o agressor também negro.  

O entendimento de violência contra a mulher deve tomar por base o padrão 

internacional adotado na Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará), aprovada pela Organização dos Estados Americanos - 

OEA, em 1994, e reiterada pelo Brasil, em 1995. Baseando-se no referido padrão, violência 

contra a mulher, igualmente o assédio sexual, a violência racial, a violência contra mulheres 

idosas, a revista íntima, entre outras se configuram em violência de gênero (BARSTED, 

2004).  

Categoricamente, Moura (2005) defende que, a experiência pessoal nos autoriza partir 

do pressuposto que também na área da saúde existe racismo institucional e este pode ser 

evidenciado/detectado em processos, atitudes ou comportamentos que denotam discriminação 

derivada de estereótipos, preconceito inconsciente, ignorância ou falta de atenção e que 

colocam pessoas e grupos em situações de desvantagem. 

Neste grupo de profissionais que vivenciam as agressões ou violências de gênero no 

cotidiano de trabalho, inclui-se o corpo de enfermagem, grupo este que pelo fato de utilizar o 

cuidado em saúde como sua maior ferramenta de trabalho, está mais próximo e por mais 

tempo presente na vida de usuários de serviços de saúde, mais próximo de gestores que 

gerenciam este cuidado e em contato frequente com colegas de trabalho que compartilham 

desta vivência. Sendo assim, esta linha de raciocinio infere a possibilidade de maior risco 

potencial para situações de violência de gênero para este grupo, aqui destacado na pessoa das 

mulheres enfermeiras.  

 Portanto, a persistência de uma estrutura de discriminação pode ser decorrente, entre 

outras razões, do desconhecimento existente a respeito da demanda da mulher sobre suas 

condições de vida e saúde (Moura, 2005). 
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4.1.2 Estado Civil 

 

Retratando-se ao estado civil das pesquisadas, cita-se que 50 (62,5%) enfermeiras 

referiram serem casadas ou vivenciarem união estável, 25 (31,3%) eram solteiras e 05 (6,3%) 

divorciadas.  

Os dados do censo sobre estado conjugal da população brasileira revelam que em 

2000, quase a metade da população de 10 anos ou mais do País era composta por pessoas 

casadas ou unidas a um cônjuge (49,5%); 38,6% eram solteiras; 7,8% desquitadas, separadas 

ou divorciadas; e 4,1% eram viúvas (IBGE, 2002).  

Há mais casados do que solteiros no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Amostras 

de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

entre o dia 1° de outubro de 2008 e 26 de setembro de 2009. Esse foi o primeiro levantamento 

do estado civil da população feito pela pesquisa que ocorre desde 1992. Até então, o 

levantamento era feito somente pelo Censo (IBGE, 2010). 

A PNAD concentrou sua pesquisa na população a partir de 15 anos, que totaliza pouco 

mais de 145 milhões de pessoas. Entre esse grupo há cerca de 66,6 milhões de casados; 62,2 

milhões de solteiros; 7,8 milhões de divorciados e 8.623 viúvos (Id, 2010).  

Ainda tomando por base os dados do IBGE (2010), acrescenta-se que em 2009, no 

Brasil, havia cerca de 66,6 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade casadas; 45,8% do 

total da população brasileira; enquanto os solteiros representavam 42,8% (62,3 milhões). Nas 

regiões Sudeste e Sul, os respectivos percentuais de pessoas casadas (48,2% e 49,7%) foram 

maiores que o de solteiras (38,9% e 37,9%), enquanto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste os percentuais de solteiras (57,8%, 47,1% e 45,7%), superaram os de casadas (35,1%, 

43,6% e 43,1%), com maior diferença (22,7 pontos percentuais) na região Norte. 

Nesta pesquisa dissertativa, não foram investigados casos de violência conjugal por 

não se constituir objetivo desta investigação, no entanto convém ressaltar que a literatura 

científica aborda frequentemente o tema.   

Neste sentido, faz-se referência à pesquisa realizada por Menezes  et al. (2010) sobre 

perfil sócio-demográfico de mulheres que sofreram com a violência de gênero no Rio de 

Janeiro. No referido estudo, foram encontrados dados interessantes sobre o fato, a saber: em 

relação ao estado civil das mulheres do grupo amostral, 11.090 (51,1%) eram solteiras. A 

maioria destas vítimas de violência, 15.157 (70%), tinha profissão ou recebiam remuneração. 

Esses dados apontaram uma possível relação entre independência financeira e a 

ausência de vínculo matrimonial e a ocorrência de violência de gênero. 
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Resultados díspares são descritos em estudo realizado por Labronici (2010) sobre 

violência contra mulheres, em que este descreveu que com relação ao estado civil 47,98% das 

vitimadas eram solteiras e 41,63% casadas ou amasiadas.  

Em contrapartida aos resultados apresentados anteriormente, os dados desta pesquisa 

sobre violência de gênero perpetrada contra enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família de 

Campina Grande, revelaram que as mulheres casadas foram as mais acometidas pela violência 

de gênero e devem ser consideradas como grupo de importância, bem como objeto de novos 

estudos pelos profissionais da área de saúde.  

Conforme Diniz (2003), a violência de gênero poderá também se expressar sob forma 

emocional (ameaças; chantagens; xingamentos; proibição às amizades ou visita a parentes), 

sexual (forçar a realizar relações sexuais ou tipos de atos sexuais; criticar o desempenho 

sexual) e por atos destrutivos (jogar fora ou destruir documentos pessoais; matar os animais 

de estimação). Isto, quase sempre, deixa marcas invisíveis, embora sua presença favoreça o 

desencadeamento de problemas para a saúde das mulheres envolvidas no cerco da violência 

conjugal.  

Partindo dessa perspectiva, Oliveira (2007) acentua que a violência não 

necessariamente se inscreve no corpo apenas, mas, principalmente, na vida social e relacional 

destas mulheres. 

 

4.1.3 Religião  

 

No tocante a religião das pesquisadas, ressalta-se a católica como a mais citada (56) 

respondentes ou (70%), a segunda religião mais citada foi a espírita com 15 enfermeiras 

(18,8%), seguidas por 07 (8,8%) testemunhas de Jeová. 

Sobre este aspecto, convém mensurar que o Brasil é um país religiosamente diverso, 

com a tendência de mobilidade entre as religiões. A população brasileira é majoritariamente 

cristã (89%), sendo sua maior parte católica (70%) (FREITAS, 2008). 

Freitas (2008) afirma que, nas últimas décadas, tem havido um grande aumento de 

igrejas neopentecostais, o que diminuiu o número de membros tanto da Igreja Católica quanto 

as religiões afro-brasileiras. Cerca de noventa por cento dos brasileiros declararam algum tipo 

de afiliação religiosa no último censo realizado.  

O censo demográfico realizado em 2000, pelo IBGE, apontou a seguinte composição 

religiosa no Brasil: 73,8% dos brasileiros (cerca de 125 milhões) declaram-se católicos; 

15,4% (cerca de 26,2 milhões) declaram-se evangélicos (evangélicos tradicionais, 
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pentecostais e neopentecostais); 7,4% (cerca de 12,5 milhões) declaram-se sem religião, 

podendo ser agnósticos, ateus ou deístas; 1,3% (cerca de 2,3 milhões) declaram-se espíritas; 

0,3% declaram-se seguidores de religiões tradicionais africanas tais como o Candomblé, o 

Tambor-de-mina, além da Umbanda; 1,8% declaram-se seguidores de outras religiões, tais 

como: as testemunhas de Jeová (1,1 milhão), os budistas (215 mil), os santos dos Últimos 

Dias ou mórmons (200 mil), os messiânicos (109 mil), os judeus (87 mil), os esotéricos (58 

mil), os muçulmanos (27 mil) e os espiritualistas (26 mil) (FREITAS, 2008). 

O catolicismo manteve a maior penetração nos estados do Nordeste e as maiores 

concentrações de evangélicos estão no norte do País. A proporção de evangélicos no Brasil 

cresceu significativamente em comparação com o censo de 1991, enquanto a católica está 

diminuindo (IBGE, 2002).  

Para Santos (2005), todas as religiões colocaram salvação, saúde e bem estar com o 

mesmo significado. No entanto, as religiões consideradas protestantes apregoam um sentido 

maior de proteção, cuidado e valorização da vida, potencialmente afastando um pouco mais os 

seus seguidores de situações consideradas de risco e que podem favorecer a violência em suas 

diversas nuances. 

 Por outro lado, nas diferentes igrejas e religiões que compõem o cenário religioso 

nacional, as mulheres são, principalmente, servidoras e subordinadas aos ideais ali apregoados, 

tendo pouco acesso às esferas de decisão.  A ideia de que essa é a “vontade de Deus” leva à 

naturalização da violência, pela idealização, muitas vezes paradigmática de sexo frágil, e dificulta 

a resistência e a denúncia (JARSCHEL; NANJARÍ, 2008). 

A escassez de documentos científicos para o embasamento de discussões mais 

aprofundadas sobre o tema dificulta esta abordagem dialética. Destaca-se a afirmação de 

Souza (2004, p.123) enfatizando que: 

Se, por um lado, na atualidade, existe um certo consenso nas Ciências 

Sociais acerca da importância do fenômeno religioso como 

dinamizador da sociedade, por outro, parece que os estudos feministas 

no Brasil ainda não estão completamente à vontade na discussão dessa 

temática. Gênero e religião compõem uma equação ainda pouco 

discutida e pouco admitida, abordada de forma muito acanhada.  

 

Mesmo com esta escassez de estudos, duas das revistas acadêmicas feministas mais 

expressivas do Brasil – Revista Estudos Feministas e Cadernos Pagu– têm se mostrado um 

espaço importante de discussão dessa temática (apesar de representarem menos de 10% do 

total de artigos publicados desde a criação de ambas as revistas). Vários são os artigos que 

articulam gênero e religião; no entanto, sem co-relacionar como tema principal a violência 

como componente desta tríade (SOUZA, 2004). 
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Num país declaradamente religioso como o Brasil, mesmo que o poder religioso esteja 

relativizado pelas implicações da secularização, pensar as representações de gênero demanda 

pensar o papel da religião na construção social dos sexos e possivelmente discussões mais 

aprofundadas da concepção de religião e entrelace a violência (SOUZA, 2004). 

O conservadorismo moral e a rigidez de costumes muitas vezes enfatizadas em 

algumas religiões podem fortalecer as desigualdades entre homens e mulheres e tornaria atos 

violentos naturais a partir da construção histórica das relações de poder e papéis sociais de 

homens e de mulheres. Jarschel e Nanjarí (2008, p.02) afirmam: 

Religião pode ser uma faca de dois gumes. Ela sempre atua na direção 

de dar um sentido para a vida, às vezes possibilitando abrir horizontes 

para a existência e, outras, estreitando caminhos com uma série de 

recursos punitivos. O que constatamos, no entanto, é que em quase 

todas as culturas e em quase todos os tempos, a religião tem 

legitimado ideologicamente a subserviência das mulheres. E uma das 

formas mais eficazes e sutis é associando o feminino ao mal, ao 

desviante, à desordem. Isto significa que, culturalmente, as mulheres 

estão à mercê da punição naturalizada. A violência se instala na 

cultura pela associação mulher-mal, justificando assim a sua exclusão 

e desqualificação de espaços de poder e decisões da sociedade. 

 

Como a cultura brasileira é fortemente influenciada pela visão cristã do mundo, o 

papel social que mulheres e homens desempenham na nossa sociedade está diretamente 

relacionado a essa mentalidade religiosa. As religiões cristãs são patriarcais (aquelas nas quais 

os homens têm poder, mas as mulheres não)  e têm legitimado com suas ideias a dominação 

das mulheres, associando-as ao mal,  à desordem e à fraqueza moral. Isso significa que, 

culturalmente, as mulheres estão sempre sujeitas a uma punição que, por tais ideários, seria 

natural e necessária. Isso incentiva a violência (BRASIL, 2010). 

Abordando a temática de forma mais ampla é possível vislumbrar outro grande 

problema quanto ao enfrentamento da  violência contra as mulheres, isto é, a forma como se 

desenvolve as relações afetivas entre homens e mulheres no Brasil.  

A maneira como se manifesta a afetividade nas relações familiares na nossa sociedade 

está perpetrada  por dogmas religiosos que naturalizam, muitas vezes, a violência contra o ser 

feminino. Tais dogmas são muitas vezes subliminares, ou seja, são transmitidas  sem que se 

perceba a fala ou os comportamentos imbuídos de preconceitos e ideais aparentemente aceitos 

pela moral social; isto em função da manutenção da família, o que dificulta a denúncia 

feminina da violência (BRASIL, 2010). 

Abordando estatisticamente o problema enfatiza-se que as pesquisas de violência 

contra a mulher – 30% a 40% em média na América Latina – são sinais evidentes de que 

somos uma cultura estruturada na violência de gênero. Além da violência que chega às 
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estatísticas e que é denunciada em Delegacias da Mulher por este país, há outras formas de 

violência sutil e subterrânea que antecedem à derradeira violência física ou à própria morte 

(JARSCHEL, 2002).  

É impressionante a dialética e retórica discursiva utilizada no meio acadêmico-científico, 

social e cultural quando se aborda a relação entre religião e violência de gênero. A grande maioria 

dos discursos encontrados nesta pesquisa é proveniente de pesquisadores, professores e teólogos 

que atuam na linha da pesquisa social-assistencial, contrapondo-se a escassez de literatura escrita 

por pesquisadores do setor saúde.   

Acentua-se que é imprescindível reconhecer, enquanto pesquisador e homem, o quanto a 

sensibilidade masculina pode estar limitada e perpetrada por estas infiltrações conceituais e 

culturais que vendam o discernimento humano.  

A naturalização de conceitos repassados culturalmente sob a camuflagem da moralização 

social e aceitação religiosa pode, ademais, obnubilar o reconhecimento de situações subjetivas de 

violência de gênero que não deixam marcas físicas. Estas, na verdade, consistem em situações 

potencialmente mais perigosas, pois se perpetua no subjetivo e inconsciente das pessoas o 

inventário da violência de gênero justificada e não combatida.  

De forma mais direta pode-se dizer que o que é físico, doloroso e midiático é combatido e 

incita a discussão mais ampla; o que é invisível aos olhos, porém acumulativo e substancial às 

sombras, factível somente ao olhar científico, é discutido por poucos. 

 

4.1.4 Escolaridade 

 

Menciona-se que em relação ao nível de escolaridade ou grau de instrução escolar, 

como já descrito na metodologia do estudo, a pesquisa foi realizada apenas com profissionais 

graduadas. Sobre estas, acrescenta-se ainda que 90% (72) das pesquisadas tinham pós-

graduação em nível de especialização; 3,8% (03) possuíam mestrado e apenas 6,3% (05) não 

detinham nenhuma pós-graduação.  

Considerando esta variável de estudo, afirma-se que são pouquíssimas as pesquisas 

encontradas que façam uma abordagem mais detalhada da mesma, relacionando-se esta com a 

violência de gênero perpetrada no âmbito do trabalho da enfermagem, com as pessoas 

vitimadas ou mesmo com os responsáveis pelos casos de agressão.  

A variável em questão é sim citada, todavia, sem grande aprofundamento de causa; 

exceto quando a violência estudada é classificada como violência doméstica ou intrafamiliar. 

A afirmação mais defendida nas pesquisas direcionadas é a de que, quanto ao tempo de 
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agressão, a correlação indireta encontrada com a escolaridade mostra que o esclarecimento da 

mulher leva a menor grau de tolerância à violência (ADEODATO, 2005). 

Kronbauer (2005) afirma que as mulheres com menos anos de estudo apresentaram 

prevalências maiores de exposição aos riscos da violência de gênero. Com relação aos 

agressores, faz menção de que, homens mais velhos, com menos escolaridade, desocupados 

ou aposentados, são os que perpetraram mais violência(s). 

Salienta-se também a idéia de que a pobreza e os espaços em que os pobres residem 

são muito mais heterogêneos do que geralmente considera a literatura.  

Como as áreas de atuação da Estratégia de Saúde da Família estão situadas 

prioritariamente em regiões de risco epidemiológico; correspondendo também a regiões onde 

a falta de instrução escolar, a pobreza e suas consequências acabam por gerar maiores riscos 

de exposição à violência; consideram-se maiores também, as chances de enfermeiras serem 

vitimadas por diferentes tipos de violências de gênero; posto que, pessoas menos 

escolarizadas, e culturalmente, assim como socialmente, menos favorecidas, potencialmente 

são menos compreensivas em relação a rotinas de trabalho, prioridades de atendimento e 

fluxo de informações. Sendo assim, afirma-se que a baixa escolaridade interfere nos 

mecanismos utilizados para a resolução de problemas. 

A escolaridade também pode interferir em outro aspecto laboral, desta vez, sob a ótica 

do comportamento das vitimadas; isto é, quanto maior o grau de especialização profissional, 

considerando a existência de planos políticos-gestores de cargos e carreiras, a remuneração 

pelo trabalho se torna maior e mais compensatória. Desta forma a melhor remuneração 

profissional, pela sua força e forma de trabalhos, motiva a enfermeira ao enfrentamento das 

situações geradoras de stress e/ou formas de violência advindas de usuários do serviço, ou 

mesmo de gestores (MENEZES, 2003).  

Lamenta-se considerar que não foram encontrados estudos que façam relação direta 

entre a escolaridade de enfermeiras e a violência de gênero no Âmbito da Atenção Básica  em 

Saúde e atuação da Estratégia Saúde da Família. 

 

4.1.5 Renda Mensal 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), os indicadores de saúde 

mostram que as populações expostas às precárias condições de vida estão mais vulneráveis e 

vivem menos. Demonstra que o número de mulheres que vivem em situação de pobreza é 

superior ao dos homens, e que as mulheres trabalham mais horas que os homens durante o dia 
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e, pelo menos, metade do seu tempo é gasto em atividades não remuneradas, o que diminui o 

seu acesso aos bens sociais, inclusive aos serviços de saúde. 

Sobre a questão da renda mensal, verificou-se na pesquisa de Dias, Gariente e Belei 

(2004) que 46,66% dos enfermeiros ganham entre R$1.000,00 e 1.500,00; 40% ganham entre 

R$900,00 e 1.000,00; 6,67% obtêm ganho superior à R$2.000,00 e 6,67% não responderam. 

Na pesquisa realizada por Machado, em 1999 a renda mensal média declarada do 

enfermeiro era de US$ 1.123. Karl Marx, em sua obra O Capital
 
afirma que: o salário do 

operário aparece como o preço do trabalho, soma determinada de dinheiro paga em troca de 

uma quantidade determinada de trabalho. Fala-se em valor do trabalho e se dá a sua expressão 

monetária o nome de preço necessário natural. Fala-se igualmente em valores comerciais do 

trabalho, quer dizer, em preços superiores ou inferiores que oscilam em torno do preço 

necessário (NETO, SAMPAIO, 2007). 

Segundo Neto e Sampaio (2007, p.690) Marx
 

afirma, ainda, que o "salário é 

determinado pelo preço dos meios de subsistência dos operários". Os valores percebidos pelo 

cargo de gerente indicam tratamento idêntico ao que o capital oferece ao trabalho operário. Os 

valores são irrisórios e incompatíveis com o cargo de gerente de território, pois incorpora a 

responsabilidade de administrar parte do Sistema Municipal de Saúde, envolvendo gestão de 

pessoas, de recursos e de produção de saúde de toda uma coletividade, além da gestão do 

cuidado a grupos de sujeitos dependentes dos cuidados de terceiros. 

Ainda segundo os mesmos autores, mais de um século depois de Marx, observamos 

que a remuneração do trabalho ainda representa apenas o valor dos meios de subsistência 

necessários à conservação fisiológica mínima da vida do operário, ou melhor, atualizando, do 

profissional de saúde. Marx
 
afirma ainda que, a massa desses meios de subsistência, ainda que 

sua forma possa mudar, deve ser considerada, numa certa época e numa sociedade 

determinada, como uma grandeza constante. O que muda é o valor dessa massa. Dois outros 

fatores entram na determinação do valor da força de trabalho. De uma parte, as despesas 

necessárias ao seu desenvolvimento e que mudam de acordo com o modo de produção; de 

outra, sua diferença específica, proveniente de que ela é masculina e feminina, adulta ou 

adolescente. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS EVENTOS DE VIOLÊNCIA PRATICADOS CONTRA 

ENFERMEIRAS. 

 

Quando questionadas se já sofreram algum tipo de violência, 85% das participantes 

responderam afirmativamente. Do total, a maioria das participantes relatou que esta se deu 

dentro da própria unidade de saúde (89,7%) ou na comunidade (zona urbana), compreendendo 

26,47% dos casos (conforme Tabela 03). Quanto ao tipo de violência praticada, foram 

observadas as respostas: psicológica (77,9%), moral (60,3%), patrimonial (14,7%), física 

(5,9%), sexual (4,4%) e discriminação racial (2,9%), segundo está ilustrado na figura 3. Em 

relação à freqüência destas agressões, observou-se que se deram de duas a três vezes (49,3%) 

ou em freqüência única (20,3). Entretanto, verificou-se também a ocorrência de tais agressões 

de quatro a cinco vezes (14,5%) ou várias vezes (15,9%) 

 

Tabela 03: Caracterização dos eventos de violência de gênero praticados contra as 

enfermeiras das unidades de saúde da família (N=80). Campina Grande, 2011. 

VARIÁVEIS CATEGORIAS f % 

Ocorrência de 

violência  

Sim 68 85,0 

Não 11 13,8 

Local de Trabalho 

Unidade de Saúde 61 89,71 

Secretaria de Saúde 10 14,71 

Comunidade (zona urbana) 18 26,47 

Comunidade (zona rural) 06 8,82 

Caminho para o trabalho 07 10,29 

Outro local 11 16,18 

Tipos de Violência 

Discriminação racial 02 2,94 

Física 04 5,88 

Sexual 03 4,41 

Psicológica 53 77,94 

Patrimonial 10 14,71 

Moral 41 60,29 

Freqüência da 

agressão 

Uma vez 14 20,3 

De duas a três vezes 34 49,3 

De quatro a cinco vezes 10 14,5 

Cinco ou várias vezes 11 15,9 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

4.2.1 Locais de trabalho em que foi praticada a violência. 

 

Resultados de outros estudos mostram que existem incidências de violência para com 

as enfermeiras em todos os âmbitos sociais, inclusive no ambiente de trabalho, confirmando 

os dados encontrados na presente pesquisa. Esta situação pode ser confirmada no relatório 
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preliminar da pesquisa Violência no Trabalho no setor Saúde – Rio de Janeiro – BRASIL 

(2001/2002, p.9), do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRJ, realizado em cooperação a OIT, CIE 

e OMS, no entanto: “não foram encontrados estudos específicos sobre a violência como 

objeto privilegiado de análise entre o pessoal de enfermagem”. 

Em Campina Grande, a realidade da violência de gênero contra as enfermeiras da 

Atenção Básica em Saúde, quanto ao local do ocorrido, descreve-se a seguir. 

Do total descrito de respondentes, a maioria (89,7%) relatou que a vivência de alguma 

forma de violência de gênero, contra sua pessoa, ocorreu dentro da própria unidade de saúde 

(89,7%) ou na comunidade (zona urbana), compreendendo 26,47% dos casos (ver dados 

discriminados na Tabela 03). Diante desta descrição de dados, pode-se afirmar que a grande 

maioria dos casos de violência de gênero ocorre dentro do limite físico do ambiente de 

trabalho conhecido como Unidade Básica de Saúde da Família. 

Em um trabalho realizado na Suécia com 2690 trabalhadores de enfermagem de 

diversas instituições de saúde foi observado que 29% dos entrevistados sofreram violência no 

ambiente de trabalho; 35% foram ameaçados e 30% testemunharam violência contra colegas 

de trabalho (MORENO; MORENO, 2004). 

Acentua-se que Dias (2002) constatou, em sua pesquisa sobre violência no trabalho de 

enfermagem, que 100% dos participantes mencionaram ter presenciado alguma forma de 

violência no ambiente laboral que estes continuavam a presenciar fatos considerados 

violentos. 

Em nível nacional, por exemplo, os resultados apresentados por Cezar e Marziale 

(2006) referentes à violência ocupacional proferidos contra as enfermeiras foram de 07 

profissionais (100%) do setor de urgência em um hospital da cidade de Londrina, Paraná.  

O estudo de Moreno (2004) sobre violência e capacidade para o trabalho entre 

trabalhadores de enfermagem, realizado com 269 trabalhadores de enfermagem de cinco 

Centros de Saúde e de um Hospital Geral no município de Campinas, revela que os 

participantes deste eram em sua maioria do sexo feminino (82,9%); a mesma pesquisa revelou 

que 63,6% dos participantes sofreram algum tipo de violência no local de trabalho. Dados 

estes que se aproximam dos 85% de incidência de violência de gênero pesquisados no 

presente estudo realizado em Campina Grande.  

Observa-se que várias são as pesquisas que denotam o fenômeno da violência para 

com os integrantes do corpo de enfermagem de hospitais e outros locais de assistência a 

saúde, a semelhança de dois outros estudos desenvolvidos nos últimos dois anos em Campina 

Grande na Paraíba, a saber, os estudos de Paulino (2010) e Moura (2011). É interessante 
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observar e estudar este cenário de ampla magnitude do fenômeno, pois nos casos de violência 

não fatais, os trabalhadores da saúde estão entre os mais atingidos pelas agressões, sendo este 

setor responsável por cerca de um quarto de toda a violência no trabalho (CAMPOS; 

PIERANTONI, 2010). 

Os estudos de caso realizados em Portugal por Biscaia e Ferreira revelam que há um 

grande índice de violência contra profissionais de saúde, e principalmente no ambiente 

hospitalar, com incidência de 37% de casos referentes apenas aos últimos doze meses, destes 

os enfermeiros foram os mais acometidos com 54% do seu total de profissionais.  

Somando-se a ideia supra descrita, elucida-se que segundo afirma a OIT (2003), 25% 

de todos os incidentes violentos que ocorrem no mundo do trabalho são registrados com os 

profissionais da atenção sanitária; em que se destacam as enfermeiras, por trabalharem em 

contato direto com pessoas que atravessam dificuldades. 

Esta situação da propagação do fenômeno entre enfermeiras e demais integrantes da 

classe da enfermagem é mais alarmante quando vista e estudada no campo da atuação laboral 

em saúde mental; visto que cerca de 46 a 100%  das enfermeiras, psiquiatras e terapeutas de 

serviços de saúde mental experimentaram pelo menos uma agressão durante suas vidas 

profissionais (CAMPOS; PIERANTONI, 2010). 

É oportuno destacar que pesquisas que mencionam alguns ambientes de trabalho mais 

propensos a risco (para os profissionais de saúde) que outros (PALÁCIOS et al. 2001/2002), 

como as realizadas por Conn e Lion (1983) citados por Campos e Pierantoni (2010) que 

mostram índices de agressões no setor de psiquiatria de 41%, salas de emergência (18%), 

unidade clínica (13%), unidade cirúrgica (8%) e pediatria (7%). 

Considerando as informações postas, para Di Martino (2002 apud Farias et a.l, 2010) 

existem setores da área hospitalar, que são mais propensos a riscos de violência, referenciando 

os setores de psiquiatria e de emergência como um dos mais predispostos a tal fato. 

Outra experiência nacional relevante sobre o tema é descrita por pesquisa realizada 

pelo programa conjunto OIT, CIE, OMS e ISP sobre violência no trabalho em setores de 

saúde na cidade do Rio de Janeiro, afirmando que a violência é um fenômeno mundial e 

epidêmico e que 47% dos 1569 entrevistados informaram ter sido vítima de algum tipo de 

violência no ano anterior ao da pesquisa. Revela, ainda, que a violência é a causa para muitos 

afastamentos das enfermeiras do trabalho e que as mesmas se constituíram o grupo com maior 

proporção de vítimas da violência no setor saúde no ano anterior ao da pesquisa (62,45%) e 

foi o grupo que teve 1,37 vezes mais vítimas por qualquer tipo de violência do que todas as 

outras categorias profissionais juntas (PALÁCIOS et al., 2001/2002).  
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Cezar (2005) relata que os trabalhadores da enfermagem são mais afetados pela 

violência pelo fato de trabalhar com uma clientela variada (como delinquentes, etilistas, 

drogados, e com distúrbio mental), bem como o fator estressante dos familiares frente a 

situações em que a vida de seus parentes está em risco eminente de morte. 

Deve-se entender que, no Brasil, ainda, existe a presença forte do assistencialismo em 

saúde no ambiente hospitalar. Existe uma possível desvantagem de pesquisas realizadas na 

Atenção Básica em Saúde em relação às pesquisas realizadas em hospitais, potencialmente 

justificado o fato, pelo tempo de existência dos hospitais e pelo processo de formação dos 

profissionais de saúde. 

Os resultados encontrados no município de Campina Grande/PB, tanto na pesquisa 

vigente, como nos estudos desenvolvidos por Paulino (2010) e Moura (2011), apontam um 

alto índice de violência laboral, considerando, portanto, oportuna a realização de outras 

intenções científicas destinadas ao tema no município, a fim de encontrar estratégias para 

enfrentamento do problema diante do conhecimento da real magnitude do mesmo.  

Outra vantagem da discussão científica deste fato é a sensibilização de enfermeiras e 

outros integrantes da classe da enfermagem para o reconhecimento da violência de gênero 

enquanto potencial problema presente em suas atividades diárias; todavia nem sempre 

reconhecido como tal, e outras vezes apontado como causador de problemas de saúde já 

instalados. 

 

4.2.2 Tipos de Violência 

 

 Torna-se relevante em estudos da temática se conhecer que tipos de violências são 

mais incidentes em grupos diferentes de pessoas, para assim relacionarem-se as melhores 

estratégias de enfretamento e as repercussões do fenômeno sobre a vida das pessoas 

vitimadas.  

Como referido na tabela 03, quanto ao tipo de violência praticada, foram observadas 

as seguintes respostas em termos percentuais: psicológica (77,9%), moral (60,3%), 

patrimonial (14,7%), física (5,9%), sexual (4,4%) e discriminação racial (2,9%). 

A violência psicológica na grande maioria dos estudos que serão apresentados nesta 

discussão é citada como a mais incidente, no entanto, tem sido pouco investigada e as 

informações encontradas são ainda mais imprecisas. Vários fatores contribuem para que esse 

tipo de violência seja de difícil reconhecimento e delimitação. Por exemplo, a definição de 
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violência psicológica varia amplamente entre mulheres e homens de diferentes culturas, 

gerando dificuldades em sua definição e consequente mensuração. 

 Outro trabalho de pesquisa que evidencia o destaque da violência de gênero em sua 

vertente psicológica foi realizado por Moreno (2004), a pesquisa intitulada “Violência e 

capacidade para o trabalho entre trabalhadores de enfermagem” evidencia que 87,7% dos 

profissionais foram vítimas de violência verbal, enquanto que 42,7% sofreram ameaças no 

ambiente de trabalho. 

 Os tipos de violência que mais acometeram os profissionais de saúde pontuados por 

Palácios et al. (2001/2002) foram a violência física (6,4%), a agressão verbal (39,5%), o 

assédio moral (15,2%), o assédio sexual (5,7%) e a descriminação racial (5,3%). Fica 

explícito um maior acometimento por violência psicológica em suas diferentes formas de 

classificação.  

 Apesar da dificuldade de reconhecimento do tipo de violência praticada em muitas 

situações, outros estudos atestam a prática da violência de gênero no âmbito do setor saúde. A 

exemplo cita-se investigativo realizados pela OIT (2003) mostrando que no Brasil 46,7 % dos 

profissionais da saúde sofreram pelo menos um incidente de violência física ou psicológica. 

Os resultados apresentados por Oliveira e D`Oliveira (2008) apontam semelhanças 

quanto ao tipo de violência sofrida pelas enfermeiras (efetuadas por outros agressores), tendo 

como maior porcentagem a violência psicológica, com 38% dos relatos confirmativos desse 

tipo de violência, enquanto que a violência física teve um percentual de 19%, a sexual obteve 

o menor índice de acometimento (7%).  

Importante pesquisa sobre o tema realizada por Murofuse, Abranches e Napoleão 

(2005), revelou que nos relatos das trabalhadoras de enfermagem (90%) a agressão verbal 

ocorre de forma constante para com as profissionais da unidade. A agressão verbal é 

reconhecidamente uma das formas mais claras e representativas de agressão psicológica a 

saúde da pessoa vitimada.  

Elucidativa sobre o tema, Moura (2005) relata que ao serem indagadas sobre os tipos 

de violência a que estavam expostas, as enfermeiras pesquisadas responderam que a agressão 

verbal aparece como um evento que acontece com muita frequência (frequência não descrita).  

Nolan et al., descreveram que  na Suécia e Inglaterra, investigativo científico 

comparou as experiências de violências dos trabalhadores de enfermagem de saúde mental, 

constatando que 71% dos profissionais ingleses e 59% dos suecos sofreram violência no 

ambiente de trabalho, sendo os tipos de agressão mais frequentes a verbal e as ameaças 

(MORENO; MORENO, 2004). 
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Kwok et al. (2006) também acentua a questão relatando que em seu estudo sobre a 

Prevalência de Assédio Moral em Enfermeiras de Hong Kong, a violência foi uma 

experiência vivenciada por 76% das entrevistados de um total de 420. Destas, 73% relataram 

abuso verbal; 45% assédio moral; 18% abuso físico; 12% afirmaram assédio sexual. Apesar 

de ser uma pesquisa internacional e de maior amplitude amostral, esta também vem a reforçar 

os achados encontrados em Campina Grande pelo atual estudo, uma vez que o abuso verbal e 

o assédio moral são considerados como formas diferentes de se expressar a violência de 

caráter psicológico sobre uma pessoa.  

Todavia, experiências nacionais também podem reforçar a afirmação supracitada. 

Campos e Pierantoni (2010) ao referendarem uma pesquisa realizada em Belo Horizonte 

elucidam que em um distrito sanitário procurou-se delinear o perfil da violência no trabalho 

em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e constatou-se no mesmo que a forma de agressão mais 

frequente no relato dos trabalhadores foi a agressão verbal, ofensa ou insulto (73,7% dos 

casos). Em segundo lugar, estão as ameaças de agressão física (23,4%). O assédio ou 

comportamento sexual indesejado é relatado em 18,8% dos casos. As agressões físicas e as 

ameaças com arma de fogo ou branca foram ambas mencionadas por 4,3% dos trabalhadores 

e em 1,6% dos casos, armas de fogo ou branca foram usadas nas agressões.  

Outro exemplo internacional é o do Kuwait, onde 5876 enfermeiros foram pesquisados 

sobre a extensão da violência contra estes, sendo que 48% referiram ter sofrido agressões 

verbais; 7% agressões físicas e 36% testemunharam as agressões contra colegas de trabalho 

nos últimos seis meses (ADIB et al., 2002 apud MORENO; MORENO, 2004). Ressalta-se a 

agressão verbal como uma das formas mais expressivas da violência psicológica.  

Para os mesmos autores a violência no trabalho em um hospital de ensino no Canadá 

foi pesquisada utilizando-se registros do departamento de medicina ocupacional, durante o 

período de dois anos. Resultados afirmativos foram descritos; ou seja, encontrados 242 

registros de agressões físicas e 646 registros de agressões verbais; dentre os pesquisados os 

trabalhadores de enfermagem foram os que mais notificaram agressões (80,2%), seguidos do 

pessoal de segurança, com 12,8% e apenas 1%, por médicos. 

Dados semelhantes aos supracitados e aos encontrados no estudo dissertativo em 

questão realizado em Campina Grande foram encontrados por Moreno (2004); em que o tipo 

de violência mais frequente no local de trabalho foi a agressão verbal (87,7%); seguido de 

ameaças (42,7%); agressão física (20,2%); assédio moral (17,8%); assédio sexual (11,7%) e 

outros (4,7%). Dessa forma, destacam-se mais uma vez as formas psicológicas de se expressar 

a violência de gênero. 
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Para esta retórica discursiva, apresentam-se mais dados de pesquisas nacionais. Em 

um serviço de urgência localizado na cidade de Londrina, no Paraná, foi constatado que a 

violência psicológica no trabalho é uma situação preocupante também nos hospitais. Os 

resultados indicam que, dentre 33 trabalhadores da equipe de enfermagem e 14 médicos, 12 

(85,7%) médicos, 07 (100%) enfermeiros, 08 (88,9%) técnicos em enfermagem e 15 (88,2%) 

auxiliares de enfermagem foram vítimas de violência ocupacional. Esse mesmo estudo 

revelou ainda que as formas de violência identificadas pelos trabalhadores de enfermagem 

foram: agressões verbais 28 (93,3%), assédio moral 09 (30%), competição entre colegas 07 

(23%), agressões físicas 05 (16,7%), roubos 04 (13,3%), discriminação social 01 (3,3%) e 

maus tratos 01 (3,3%) (CEZAR; MARZIALE, 2006). 

Na cidade do Rio de Janeiro, outra pesquisa realizada por Xavier et al. (2008) sobre 

assédio moral no setor da saúde, constatou que 22,7% dos auxiliares de enfermagem 

afirmaram ter sofrido este assédio no último ano; valor este seguido pelo dos enfermeiros 

(21,5%). Dentre os médicos, 15,1% informaram ter sofrido este assédio. 

 Em uma pesquisa realizada por Cezar (2005), as principais formas de violência 

proferidas contra enfermeiros foram a agressão verbal (85,7%), o assédio moral (57,1%), a 

competição entre colegas (71,4%) e a agressão física (14,3%), mostrando mais uma vez que a 

violência psicológica, representada pelas três primeiras formas descritas pela autora é a que 

mais acomete os profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho, seguida da violência 

física.    

 Os tipos de agressão de gênero mais citados nos estudos de Biscaia e Ferreira foram 

agressão verbal, pressão ou assédio moral, e discriminação (ambas enquadradas na violência 

psicológica), a violência física também foi citada, bem como o assédio sexual, sendo as 

enfermeiras as profissionais mais acometidas pela violência no local de trabalho (MARTINS 

et al., 2003).  

Reforçando este discurso cita-se que Farias et al. (2010) destaca no trabalho realizado por 

Jackson et al. (2005) que 63,5% das enfermeiras haviam sofrido abuso verbal, 12,4% teria 

vivenciado casos de assédio moral e outros 7,7% foram vitimas de violência física.  

Percebe-se nos diferentes exemplos a repetição hierárquica destas formas de violência, 

ou seja, representações de violência psicológica, seguidas pelas citações de violência física e 

subsequentemente as de caráter sexual e outras formas observadas. Para reafirmação desta 

ideia pessoal, cita-se também Abranches (2005) revelando que nos relatos das trabalhadoras 

de enfermagem (90%), a agressão verbal ocorre de forma constante para com as profissionais 

de diferentes unidades em diferentes momentos.  
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Paulino (2010), ao investigar o fenômeno na Estratégia de Saúde da Família em 

Campina Grande/PB, com uma amostra menor de pesquisados (que funcionou como pré-

requisito para o reconhecimento da amplitude do problema em questão e realização desta 

pesquisa maior), também encontrou uma alta incidência de profissionais vitimados por 

violência na modalidade psicológica no ambiente de trabalho, apontando que 86,5% das 

enfermeiras entrevistadas mencionaram sofrer violência, contrapondo-se a apenas 13,5% das 

que referiram não sofrer.  

Diante de toda retórica discursiva sobre a classificação da incidência das formas de 

violência de gênero, reforçam-se os achados do presente estudo sobre a violência psicológica 

como a mais frequente entre mulheres e especificamente entre enfermeiras. 

 

4.2.3 Frequência da agressão.   

 

 Um dos fatores de maior risco de acometimento de males a saúde de uma vítima de 

violência é a quantidade e intensidade de vezes em que esta acontece. Aqueles que a 

vivenciam constantemente, seja qual for a sua forma de expressão, têm maior chance de 

adoecimentos físicos e psíquicos; fato este que torna importante o conhecimento da 

frequência com que estes profissionais sofrem violência (OLIVEIRA; JORGE, 2007). 

 De acordo com o descrito na tabela 03 deste estudo observa-se uma distribuição maior 

de frequência do acontecimento no intervalo representativo de duas a três vezes de eventos de 

violência de gênero (49,3%) ou em frequência única (20,3%). 

 Aproximam-se estes resultados aos encontrados por Paulino (2010), em sua pesquisa 

em que 50% da vitimadas por violência no ambiente de trabalho (em Serviços de Atenção 

Básica em Saúde em Campina Grande – PB) haviam vivenciado este episódio por 2 ou 3 

vezes;  42,3% referiram ter ocorrido várias vezes sem especificar quantidades de referência. 

No entanto, salienta-se que a pesquisa de Paulino foi realizada em espaço temporal diferente e 

com amostra menor.  

Exemplifica-se também que em pesquisa realizada por Ferrinho (2001), 37% dos 

profissionais de saúde pesquisados haviam sofrido pelo menos um episodio de violência no 

ambiente de trabalho (ROSA, 2008). 

O autor supracitado enfatiza veemente que a violência no trabalho é um fenômeno 

alarmante em todo o mundo, no entanto a sua real dimensão é largamente desconhecida e a 

sua frequência de distribuição vagamente pesquisada.  
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Dados coletados por Palácios et al. (2001/2002) sobre a incidência de violência sofrida 

pelos profissionais de saúde no trabalho, apontaram que 60% dos entrevistados não sofreram 

eventos desta natureza, muito embora 40% tenha mencionado sofrer ameaças ou agressões no 

exercício de suas funções. Para estes acometidos, a equipe de enfermagem foi a mais 

mencionada; com 1,37 vezes mais relatos que os demais juntos, sendo assim, tendo um total 

de 62,4% de acometimentos de casos de violência. Especificamente em relação às 

enfermeiras, 62,5% destas evidenciou já ter sido vitimada por alguma forma de violência no 

ambiente de trabalho.    

 No estudo de Fischer et al. (2005) dados referentes à quantidade de vezes em que os 

enfermeiros haviam sofrido agressão verbal no último ano, mostram semelhanças com os 

mencionados no nosso estudo. Os que nunca foram vitimados representam 21,3% dos casos; 

os que vivenciaram uma ou duas vezes exemplos de alguma forma de violência contra si 

representaram 22% da amostra de profissionais; e os que já passaram pelo evento mais de 

duas vezes foram representados por 34,7% dos enfermeiros; evidenciando desta forma a 

chance potencial de repetição frequente do evento. 

 Os resultados referentes à constância dos casos de violência inferidas a profissionais 

de enfermagem são apresentados também por Gerberich et al. com 280 profissionais que já 

vivenciaram por uma vez, 81 pesquisados com dois episódios, e 29 profissionais com o 

acontecido por três vezes. Infere-se também que 32 respondentes foram vitimas por quatro 

vezes em sua rotina de trabalho (as respostas eram referentes aos 12 meses anteriores a 

pesquisa) (FARIAS et al., 2010). 

 Palácios et al. (2001/2002) demonstram preocupação frente ao número de vezes que 

os profissionais já haviam sofrido violência no trabalho, 23% foram expostos a atos violentos 

por 3 ou 4 vezes, e 18% vivenciaram o fato por mais de 5 vezes, mostrando o 

dimensionamento da violência proferida ao profissional de saúde. Portanto, é importante 

observar que a violência de gênero na área da saúde acontece com muita frequência,  uma vez 

que ao analisar as respostas percebe-se a repetição de casos na vida dos pesquisados.  

 Embora essa realidade seja perceptível, existe ainda um tímido número de pesquisas 

nacionais que contemplem a violência no ambiente de trabalho da enfermagem frente às 

pesquisas internacionais, principalmente aquelas que contemplam profissionais da área da 

saúde sem necessariamente especificar a formação dos mesmos.  

 Apesar dessa afirmação cita-se a pesquisa de Barbosa (2008), sobre violência 

psicológica na vida profissional da enfermeira, esta constatou que 10 (6,2%) profissionais 

relataram ter sofrido violência psicológica no ambiente de trabalho “uma única vez”, no 
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entanto, 70 (43,4%) “mais de uma vez”, 45 (28%) “várias vezes” e 11 (7%) “sempre”. 

Quando questionadas sobre a frequência da agressão no ano anterior ao da pesquisa (no caso, 

2007), 14 (9%) enfermeiras afirmaram “uma única vez”, 48 (30%) mencionaram “mais de 

uma vez”, 31 (19%) referiram “várias vezes” e 02 (1%) afirmaram “sempre”. Dados estes que 

reafirmam os achados de nosso estudo dissertativo. 

 No tocante à caracterização dos tipos de violência quanto à frequência de sua 

ocorrência, a análise dos resultados da pesquisa realizada conjuntamente pela OIT, CIE, OMS 

e ISP constatou que dos 621 pesquisados, 39,5% sofreram agressão verbal; 384 (24,4%) 

afirmaram que o fato ocorreu “algumas vezes”, 168 (10,7%) “uma vez” e 60 (3,8%) “todo o 

tempo”. Dos 239 (15,2%) entrevistados que mencionaram ter sofrido assédio moral, 145 

(9,2%) afirmaram que o fato ocorreu “algumas vezes”, 60 (3,8%) “uma vez”. Dos 89 

respondentes do estudo 5,7% sofreram assédio sexual; 45 (2,9%) afirmaram que a violência 

ocorreu “algumas vezes”, 29 (1,8%) “uma vez” e 12 (0,8%) “todo o tempo” (PALÁCIOS et 

al., 2001/2002). 

O estudo epidemiológico de Leymann, realizado na Suécia em 1996, com uma 

amostra de 3.400 trabalhadores em geral e de ambos os sexos constatou que 45% dos homens 

sofreram assédio laboral contra 55% das mulheres; esse mesmo estudo revelou que 3,5% da 

amostra estavam expostos ao assédio moral, com frequência semanal, no mínimo, por seis 

meses (GONÇALVES, 2006). 

A mesma autora cita o trabalho de Einarsen e Skogstad (1996), realizado com uma 

amostra composta por 7.986 trabalhadores da Noruega, no período de 1990 a 1994. Essa 

investigação constatou que 8,6% sofreram assédio, nos últimos seis meses, com frequência 

variada: 4% ocasionalmente, 3,3% de vez em quando e 1,2% semanalmente. 

É relevante a certeza de que quanto mais expostas às situações de risco de violência no 

ambiente de trabalho, situações estressantes e debilitantes, menor será o rendimento laboral, o 

ânimo e o desempenho de funções das pessoas vitimadas. Portanto, pode-se inferir que a 

frequência de exposição a situações de violência de gênero no ambiente de trabalho é 

diretamente proporcional aos danos psicológicos para a pessoa vitimada e inversamente 

proporcional a saúde destas.  

Esta relação de proporcionalidade pode ser ainda mais expressiva e grave quando 

consideradas as mulheres como vítimas da violência de gênero; uma vez que existem nestas, 

como já discutido ao se analisar a tríade gênero-religião-violência, traços de maior 

sensibilidade e fragilidade sentimental; isto em função do processo de construção histórica da 

representação da figura feminina nas sociedades antigas e modernas.  
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Apesar das conquistas do movimento feminista, a mulher, em seu aspecto humano de 

ser é muito reconhecida ainda pela fraqueza, fragilidade e sensibilidade; no entanto, também 

representa a ambiguidade do sujeito feminino, que se constitui e se (re) constrói como um ser, 

mormente guerreiro, corajoso e bravo. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO AGRESSOR, MEIO E MOTIVOS DA VIOLÊNCIA  

 

Para Hirigoyen (2003, p.23), toda    pessoa    em    crise    pode   ser   levada   a   

utilizar mecanismos  perversos  para  sua defesa “os traços narcísicos de personalidade são 

muito comumente encontráveis  (egocentrismo, necessidade de ser admirado,  intolerância 

à crítica)”. Não são por si só patológicos. Além disso, já nos aconteceu, a todos, manipular 

outra pessoa    visando     obter  uma    vantagem, e todos já experimentaram um passageiro 

ódio destruidor. 

Segundo os especialistas em comportamento, a diferença entre o agressor e uma 

pessoa que já experimentou ódio passageiro é que no agressor essa experimentação do ódio é 

agravada pela perversidade que ele manipula e por esta situação lhe causar prazer, o que não 

ocorre nas pessoas ditas “comuns” (HIRIGOYEN, 2003). 

Para os pesquisadores do direito e legislação o agressor julga-se superior e moralista 

com relação às outras pessoas em todos os aspectos, todavia, entende-se que esse sentimento é 

uma disputa de personalidades, uma vez que esta moralidade e superioridade não são 

verdadeiras. Na realidade estes sentimentos são de deficiência, os quais serão satisfeitos por 

meio de formas de assédio, que tem como um dos objetivos privarem a vítima do que ela tem 

de melhor, nem que para isso, os conceitos de moral e ética, até então presentes, porém não 

utilizados, sejam deixados de lado de uma vez por todas (VIEIRA et al., 2007). 

Por todos os motivos supracitados e, posto que também o perfil do agressor muitas 

vezes pode ser também caracterizado por autoritarismo, falta de paciência, irritabilidade, 

grosserias e xingamentos constantes, acompanhados ou não de alcoolismo e uso de outras 

drogas; torna-se relevante conhecer este perfil e o cenário no qual acontece a violência de 

gênero contra as enfermeiras de Campina Grande atuantes na Estratégia de Saúde da Família, 

como parte da análise do fenômeno descrito a seguir. 
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Tabela 04: Caracterização do agressor, meios e motivos da violência. Campina Grande, 2011. 

VARIÁVEIS CLASSIFICAÇÃO f % 

Agressor 

Usuário do serviço de saúde 49 72,06 

Parente de usuário do serviço 19 27,94 

Colega de trabalho 26 38,24 

Gestor local 12 17,65 

Gestor regional 02 2,94 

Outro 13 19,12 

Meio de agressão 

Instrumento perfuro-cortante 02 2,94 

Gestos 38 55,88 

Palavras 67 98,53 

Força corporal 05 7,35 

Correspondências (bilhetes) 07 10,29 

Olhares 39 57,35 

Empurrões 06 8,82 

Objetos contundentes 01 1,47 

Outro 08 11,76 

Motivos da Violência  

Demora no atendimento 23 33,82 

Limitação física ou de recursos 22 32,35 

Falta de integração na unidade 24 35,29 

Falta de diálogo com o gestor 09 13,24 

Falta de compreensão 15 22,06 

Não houve motivo 17 25,00 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

Dentre as mulheres que sofreram agressões, o meio mais utilizado, de forma maciça 

(98,5%), foi a agressão verbal, seguida de olhares (57,3%) e gestos (55,9%), como pode ser 

visto na Tabela 04 e figura 06. Tais agressões foram praticadas na maior parte por usuários do 

serviço de saúde (72,1%) ou pelos próprios colegas de trabalho (38,24%), tendo como 

motivos principais que desencadearam: a demora no atendimento em decorrência da grande 

demanda de usuários (33,8%) e a falta de integração multiprofissional dentro da própria 

unidade de saúde (35,3%). 

 

4.3.1 Meios usados pelo agressor para praticar a violência. 

 

Gestos, palavras, olhares, comportamentos, objetos... Vários são os meios e/ou 

instrumentos que podem ser utilizados por um agressor para executar sua intenção. Seja na 

sua forma física e palpável ou em sua forma psicológica de caracterização, a expressão 

violenta está relacionada com as consequências da mesma, sejam elas reconhecidas no corpo 

físico ou não.  

A Figura 04 descreve  que palavras, olhares e gestos foram os meios mais citados para 

efetivação de alguma forma de violência de gênero relatada pelas participantes do estudo, 
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meios estes que também são os mais utilizados na forma mais frequente da violência de 

gênero, a violência psicológica. 

A caracterização dos meios mais frequentes supra descritos nos incita a concordar com 

afirmações anteriormente feitas neste estudo dissertativo, ao afirmar que notas diferenciadas 

de violência de gênero permeiam a vida cotidiana de mulheres de uma forma disfarçada e 

naturalizada; posto que, palavras, gestos e olhares podem ser mais dificilmente reconhecidos 

como meios ou instrumentos de agressão do que atos violentos, como empurrões e outras 

formas de agressões físicas do corpo. 

Sequente ao raciocínio em desenvolvimento torna-se viável afirmar que palavras, 

gestos e olhares são meios violentos que encerram subjetividade de expressão, isto é, estes 

estariam relacionados à violência de gênero psicológica; forma esta que foi a mais incidente 

descrita nos resultados desta pesquisa e anteriormente referendada na figura 04. 

A subjetividade imbuída nestes meios de agressão encontrados e descritos infere em 

nossa discussão outra possibilidade interpretativa; isto é, pessoas diferentes podem interpretar 

diferentemente estes meios, e sua intensidade de implicações também pode variar de 

indivíduo para indivíduo, fato este que depende diretamente de mecanismos individuais de 

enfrentamento da situação.   

Destarte a esta discussão, insere-se oportunamente agora, neste contexto, autores e 

estudos que elucidam os achados e dissertações pessoais supracitadas.  Para Brasil (2006), por 

exemplo, a violência psicológica não se traduz apenas através da ameaça. Também são formas 

de violência psicológica as ameaças sutis; a desqualificação, humilhações, críticas constantes, 

ironizar publicamente, xingamentos, fazer a pessoa duvidar de sua própria sanidade, provocar 

culpa e confusão mental; controlar os movimentos, vasculhar pertences pessoais, como 

gavetas, celulares etc.; usar os filhos para fazer chantagem; isolar a vítima dos amigos e 

parentes; provocar situações constrangedoras no ambiente de trabalho da vítima; controlar, 

reter, tirar o dinheiro da vítima; destruir ou ocultar documentos pessoais da vítima; impedir 

que a vítima exercite suas crenças religiosas.  

Na literatura, encontram-se algumas citações de ideias semelhantes às defendidas por 

Bianchini (2011), ao afirmar seu temor de que ao se estudar a figura do agressor, resida o 

maior número de erros de interpretação da violência de gênero. Prestando atenção em muitas 

narrativas de agressão pode-se perceber que as vítimas acabam denunciando seus agressores 

no momento em que são alvos de socos, chutes, empurrões e tapas. A partir do momento da 

agressão física elas se sentem realmente vítimas, sem perceberem (ou talvez por terem a 

noção de que a agressão dar-se-á apenas fisicamente) que a agressão vem ocorrendo muitas 
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vezes há anos, por meio das palavras rudes, das ameaças, dos xingamentos e outras atitudes 

no domicílio, ambiente de trabalho ou outros locais e situações. 

Os acontecimentos referidos começam muito frequentemente com comportamentos de 

ameaças, xingamentos, violência na presença de vítima (como esmurrar uma mesa ou uma 

parede), e/ou danos a objetos. Podem alcançar privações, empurrões, tapas socos. A agressão 

pode incluir esfaqueamento, ponta-pé, mordidas, ataque sexual, empurrões e outras 

manifestações físicas de força como jogar a vítima ao chão. Finalmente, pode chegar a tal 

ponto que representa ameaça à vida ou ferimentos sérios, como fraturas ou uso de armas 

(BRASIL, 2006). 

Ressalta-se que a violência psicológica, por exemplo, através de ameaças, é dirigida à 

mulher, fazendo-se por meio de promessas de agressões e gestos intimidativos que a fazem 

perder, muitas vezes, a noção lógica da conduta a ser tomada diante desta situação.  

Apontam-se três fases distintas, constituintes do ciclo da violência, as quais variam 

tanto em intensidade como no tempo, para as pessoas envolvidas no processo. A primeira fase 

é de construção, em que ocorrem incidentes verbais e espancamentos em menor escala, como 

chutes e empurrões. Nesse momento, a pessoa vitimada, usualmente, tenta acalmar o agressor, 

aceitando a responsabilidade pelos problemas dele, esperando, com isso, ganhar algum 

controle sobre a situação e mudar seu comportamento. A segunda fase é caracterizada por 

uma incontrolável descarga de tensão. Já a terceira fase corresponde à reconciliação 

(BIANCHINI, 2011). 

Segundo a pesquisa divulgada no relatório Protegendo as Mulheres da Violência 

Doméstica do Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2006), a forma de violência mais comum na expressão 

física do ato é a agressão sob a forma de tapas e empurrões, sofrida por 20% das mulheres; os 

xingamentos, com ofensa à conduta moral da mulher, constituem situação vivenciada por 

18%; e a ameaça com objetos quebrados, roupas rasgadas e outras formas indiretas de 

agressão são vividas por 15% das mulheres vitimadas diante das relações de gênero. 

 

4.3.2 Identificação do agressor 

 

Para psicólogos e psicanalistas pesquisadores do problema, o responsável pela 

agressão de gênero tem personalidade narcísea, sendo ela caracterizada por acredita ser 

especial e singular; ter excessiva necessidade de ser admirado; pensar que tudo lhe é devido; 
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explorar o outro nas relações interpessoais; não ter a menor empatia; invejar muitas vezes o 

outro e ter atitudes e comportamentos arrogantes (HIRIGOYEN, 2002). 

A priori, para o agressor, quanto mais destruída a vítima se torna, mais prazer em 

assediar o agressor possui. Quando o agressor for, eventualmente perguntado a respeito de sua 

conduta, imediatamente retornará à condição "normal”, podendo até se passar por vítima. 

Sendo, portanto, a vítima a única pessoa que se depara com a dupla personalidade do 

agressor. Assim, se torna difícil a comprovação para um superior imediato da prática da 

violência de gênero e suas expressões como o assédio moral (VIEIRA et a.l, 2007). 

Muito oportuno se torna enfatizar a importância de se identificar o agressor, pois a 

partir do reconhecimento de quem perpetra a violência de gênero é possível também se 

associar locais, situações, expressões de violência e vítimas mais comumente relacionadas ao 

perpetrador.  Reconhecer quem incita e pratica a violência de gênero na realidade das 

enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família de Campina Grande também foi preocupação 

deste estudo; sendo assim a tabela 04 descreveu que as agressões vivenciadas pelas 

enfermeiras do estudo foram praticadas na maior parte por usuários do serviço de saúde 

(72,1%) ou pelos próprios colegas de trabalho (38,24%). 

Confirmando esses dados, estudos realizados pela OIT (2003), revelaram que no 

Brasil, os usuários dos serviços de saúde são os principais autores da violência física e/ou 

verbal contra os profissionais da saúde. Outro estudo confirmatório desta informação foi o 

realizado por Kwok et al. (2006), em que os maiores perpetradores de agressões, segundo as 

informações das vítimas, eram os pacientes e seus acompanhantes, seguidos por colegas de 

profissão. 

Toscano e Weber afirmam que as violências não fatais atingem em primeiro lugar às 

mulheres, profissionais de serviços de saúde e o agressor é geralmente um paciente. Os 

trabalhadores da saúde estão expostos a todos os tipos de violência e diversas pesquisas têm 

mostrado que uma grande parte (até 69%) das agressões no trabalho em saúde está 

relacionada aos episódios envolvendo pacientes (CAMPOS; PIERANTONI, 2010). 

De acordo com Moura (2005, p.82), “as evidentes desigualdades sociais e as 

diferenças culturais exacerbam a desintegração social, diminuem as formas de ação solidárias, 

aumentam a desconfiança e o desrespeito entre as pessoas, culminando em atos de agressão.” 

Dentro desta linha retórica, Palácios et al. (2001/2002) inferiram na sua pesquisa que  

o principal responsável por agressão, independente da categoria profissional, para todos os 

tipos de violência foram os pacientes. Observaram, ainda, que 47,4% das enfermeiras 
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afirmaram ter sido vítimas de agressão por pacientes e seus parentes e 40,4% mencionaram 

colegas e chefes.  

No âmbito internacional, em pesquisa realizada nos Estados Unidos, exclusivamente 

com enfermeiras, foi encontrado que 71,8% das entrevistadas sofreram assédio sexual no 

trabalho. Os pacientes foram responsáveis por 53,4% das agressões e os médicos por 25,0% 

(MORENO; MORENO, 2004). 

Pesquisa anteriormente já referida acontecida no Kuwait constatou que de acordo com 

os autores 51% das agressões físicas foram provocadas por pacientes; 44% das agressões 

verbais por familiares e amigos de pacientes e de 4 a 7% das agressões físicas e verbais foram 

provocadas por colegas de trabalho e supervisores (MORENO; MORENO, 2004). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Cezar (2005) que enfocou que os 

principais agressores de violência contra os enfermeiros (segundo opinião dos próprios 

profissionais) foram os pacientes (71,4%), os acompanhantes (71,4%), colegas de trabalho 

(42,9%), chefia (14,3%), pessoas da comunidade (42,9%) e outros (14,3%), onde cada 

profissional podia responder a mais de uma alternativa. 

Os resultados encontrados por Paulino (2010) em Campina Grande – PB também 

apontam semelhanças com os descritos no presente estudo, a autora expõe que os principais 

agressores foram os usuários do serviço (88,5%) e os colegas de trabalho (42,3%). Em 

concordância com Paulino,  Moreno (2004) expõe que os principais agressores foram os 

pacientes/acompanhantes (48,5%), seguido dos colegas de trabalho representados por 25,6% 

dos agressores citados pelos entrevistados. 

Em consonância de resultados, porém fazendo distinção entre o aspecto físico 

psicológico da violência, a pesquisa realizada por Oliveira e D`Oliveira (2008) aponta que os 

principais agressores para com as enfermeiras foram os homens colegas de trabalho (60%) e a 

chefia (35%), isto para a modalidade de violência psicológica; enquanto que a violência física 

foi praticada principalmente pelos pacientes/acompanhantes (47,7%) e estranhos (36,8%). 

Outras experiências nacionais também testificam esta realidade imbuída de 

demonstrações de agressões a mulheres, enfermeiras, em seu ambiente de trabalho, 

comprometendo de suas atividades laborais, sua saúde física, mental e desempenho em 

atividades cotidianas. Por exemplo, investigativo realizado com 179 enfermeiras de um 

Hospital Geral de São Paulo entre os anos de 2005 e 2006, revelou que 89,4% das 

profissionais afirmaram sofrer algum tipo de violência pelo menos uma vez na vida; tenha 

sido esta perpetrada por parceiros íntimos, esposos ou esposas (63,7%), por familiares 
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(41,3%) ou outros agressores (45,8%) relacionados aos pacientes ou usuários dos serviços de 

saúde (Id, 2008). 

Neste contexto de identificação do agente causador do ato ou efeito violento é 

importante trazer para a discussão deste ponto o foco interpretativo da violência sob a ótica do 

gênero. Pertinente torna-se considerar que, possivelmente a violência de gênero praticada não 

seria tão incidente no estudo, se a caso a amostra do mesmo fosse composta por homens 

enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem ou outros representantes masculinos do setor 

de assistência a saúde.  

A afirmação supracitada pauta-se na ideia da díspare forma de exercer as relações de 

poder entre homens e mulheres na sociedade; durante a construção da história das 

civilizações, ambos construíram as relações de poder e influência de formas diferentes. Em 

capítulo anterior constituinte deste estudo, foi elucidada esta relação desigualitária de 

distribuição de direitos e deveres entre gêneros diferentes. Este embasamento teórico 

consubstancia a afirmação de que o homem foi favorecido neste processo e a ele foi atribuída, 

socialmente falando, imagem relacionada diretamente à força, à inteligência e a outras 

qualidades estariam sobrepostas aos atributos sociais femininos.  

A figura feminina, historicamente ligada ao papel inicial de boa filha, boa mãe, de 

esposa subserviente e de ser frágil e dócil, passou a ser vista e considerada em relação de 

desvantagem social quando comparada a figura masculina; por contiguidade os campos da 

cultura, da religião e da divisão do trabalho absorveram os reflexos deste processo, que seria 

futuramente a grande semente da desigualdade discriminatória entre os gêneros e de seu 

reflexo violento.  

Esta retomada histórica constitutiva das desiguais relações de poder entre homens e 

mulheres nos permite afirmar que o comportamento violento do agressor na realidade da 

Estratégia de Saúde da Família é pautado no fato de que a vítima da ação violenta é mulher. 

Somada a esta afirmação anteriormente colocada, poder-se-ia relacionar também o processo 

de surgimento e estruturação da profissão da enfermagem, que guarda em sua base histórica, a 

contribuição da desvantajosa relação do poder social feminino, considerando a feminização 

original da profissão. Todavia, a discussão merece estudo mais aprofundado cujo objeto não 

se insere na pauta de discussão desta pesquisa dissertativa.  

Propõe-se assim a ideia inserida neste contexto como objeto de estudo para pesquisas 

futuras pessoais ou não; considera-se, aqui, a violência de gênero ambientada no trabalho de 

enfermeiras e praticada contra estas por serem mulheres, e não o processo e construção 
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histórica e social da profissão como possível causador de relações de desigualdade e que 

geram violência de gênero. 

 

4.3.3 Fatores motivadores da violência 

 

Muitos estudiosos da temática, citados ou não nesta pesquisa, tentam explicar o porquê 

da violência de gênero acontecer, inclusive nas relações e ambientes de trabalho. Tais 

explicações incluem as mais diversas nuances de interpretação das realidades estudadas e 

respaldadas nas experiências das vítimas.  

A literatura científica, que difunde os estudos mais importantes sobre os motivos do 

fenômeno investigado, considera em seus descritos vários motivos para a caracterização do 

mesmo, a saber: desordens familiares levadas além dos limites de convivência do domicílio, 

comunicação inadequada, provocação da própria pessoa que é violentada. Além disso, os 

pesquisadores da temática, cerne deste presente estudo, dão ênfase a aspectos, como: estresse, 

dependência química, falta de espiritualidade e dificuldades financeiras. 

A realidade estudada na Atenção Básica em Saúde no município de Campina Grande 

tem em si inserida motivos semelhantes, e também díspares, de achados quanto aos motivos 

da violência de gênero para com as personagens do estudo.  

 Na tabela 04 descreveu-se que as respostas das enfermeiras acerca do motivo que 

desencadeou a violência foram, em sua maioria, a demora no atendimento em decorrência da 

grande demanda de usuários (33,8%) e a falta de integração multiprofissional dentro da 

própria unidade de saúde (35,3%). Em concordância com estes resultados, na análise de 

Deslandes (2000), a violência proferida contra os profissionais do serviço de saúde a nível 

hospitalar (a Assistência Básica em Saúde não foi pesquisada) ocorria principalmente pela 

demora no atendimento dos pacientes. 

 Resultados descritivos semelhantes as do presente estudo também foram citadas 

segundo as opiniões de trabalhadores do Hospital de Londrina entrevistados por Cezar e 

Marziale (2006), tendo como respostas de fatores de risco para o desencadeamento do ato 

violento o mau atendimento (57,1%), o ambiente estressante (57,1%), sobrecarga de pacientes 

(57,1%), longas filas de espera (28,6%), pacientes violentos (7,1%). Ressalta-se que, 

estatisticamente, na forma de distribuição de suas frequências de citação, várias respostas 

poderiam ser consideradas concomitantemente.   

 O CIE (2007) aponta que as condições de trabalho disponíveis nos serviços de saúde 

colocam os enfermeiros em risco de violência por diversos fatores, dentre eles a frequente 
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proximidade do contato físico com os pacientes e familiares, a pouca efetividade referentes às 

medidas de segurança e cargas laborais exigentes. Neste sentido, segundo Costa (2005), as 

sobrecargas de trabalho (implicando na demora do atendimento), e as péssimas condições de 

serviços que são oferecidas aos pacientes, levam-nos a reagir agressivamente contra os 

profissionais de saúde, agredindo-os física e/ou moralmente.   

 Cezar (2005) acredita que o fato de os enfermeiros sofrerem mais violência 

psicológica no ambiente hospitalar (mais especificamente o assédio moral) está relacionado 

ao sistema hierárquico do hospital e a subserviência dos trabalhadores de enfermagem aos 

médicos. 

 No tocante às evidências de concomitância de diversos motivos para desencadear o ato 

violento, Mendes (2003) expressa à importância de se capacitar os profissionais para detectar 

e evitar situações de risco, uma vez que a utilização de procedimentos adequados mediante a 

situação de violência reduz as consequências graves. Portanto, faz-se necessário a inserção de 

campanhas de conscientização para o desenvolvimento de ações preventivas e/ou tratamento 

das implicações e das influências da violência de gênero sobre as vidas das enfermeiras que 

estão expostas a esta, é míster conhecer quais os intercorrentes físicos e psicológicos 

resultantes da mesma.  

 Destarte, torna-se irônico pensar que a classe trabalhista que utiliza o cuidado em 

saúde como sua principal ferramenta de trabalho, não possa “cuidar” de sua própria saúde em 

função da falta de reconhecimento das situações de violência, ou da falta de condições para 

interpolação de medidas preventivas, ou mesmo, pela necessidade de continuar exposta a 

condições insalubres e não salutares de saúde física e mental, por necessidades ou pressões 

diversas.   

 Apesar de toda a discussão pautada em resultados de estudos que estratificam e 

apresentam estatisticamente os motivos que desencadeiam mais comumente o ato violento, é 

interessante perceber, sob a ótica da relação entre gênero e violência, que nenhuma das 

enfermeiras relacionou o fato de ser mulher como um possível fator desencadeante do ato 

violento.  

Esta discussão deve trazer à tona, mais uma vez, a questão da banalização e 

naturalização da violência disfarçada, construída na naturalização do fato, por se tratar de uma 

mulher a vítima do mesmo.  

É interessante e triste, ao mesmo tempo, perceber que as vitimas da agressão, seja ela 

física ou psicológica, não correlacionarem a forte influência da imagem do ser feminino (em 

desvantagem nestas relações de poder) como um estímulo para a apropriação da razão e do 
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“poder” por parte do agressor. O fato de as mulheres acometidas pela violência não terem a 

percepção de que a agressão corresponde ao aspecto de elas serem do gênero feminino as 

expõe, indubitavelmente, a possibilidade de serem vitimadas pela violência, do que se 

pertencessem ao gênero masculino. Este fato colabora para a inserção rotineira e 

forçadamente naturalizada de ideias preconceituosas e desfavorecedoras sobre a mulher em 

sua condição feminina, concepções que atribuem à mulher uma imagem de dominação e 

submissão ideológica. Esta ideia, aqui defendida, de acordo com a linha de raciocínio 

proposta, constitui um ciclo de causas e consequências, que se não for quebrado, perpetuará a 

violência de gênero enquanto fenômeno de ações e resultados socioculturais.  

Acrescenta-se a esta discussão que a violência se manifesta na dimensão de 

desigualdade e é uma ameaça permanente às relações sociais por sua alusão ao prejuízo, à dor, 

à morte; ademais por se caracterizar pela passividade e silêncio da vítima; neste caso a 

passividade e silencio podem ser interpretados sob a forma do não reconhecimento, por parte 

da mulher, de que sua condição de gênero pode ser fator redundante e relevante entre as 

possíveis causas de agressão.   

Deve-se ainda ressaltar que a violência é um fenômeno extremamente complexo, com  

raízes profundas nas relações de poder baseadas no gênero; muitas vezes, o direito do homem 

e, por vezes, da mulher, sobre a própria mulher, é considerado como a essência da 

masculinidade, sendo assim, da força e da vantagem historicamente atribuída. Neste sentido, 

abordar a violência exige, portanto, confrontar essas definições de gênero e aumentar o poder 

e os recursos de auto-reconhecimento das mulheres, neste caso das enfermeiras.  

 

4.4 IMPLICAÇÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA 

 

A violência de gênero é resultado de uma construção social que demarca espaços de 

poder privilegiando os homens e oprimindo as mulheres, decorrente disto, muitas vezes, as 

implicações são naturalizadas e acatadas pela sociedade, que, na maioria das vezes, nem 

mesmo entende como violência certas atuações abusivas. Pode-se dizer, então, que existe uma 

violência contra as mulheres e que é velada, não só no sentido físico, mas social e legal, pois 

decorre de uma construção social que é pautada na história das civilizações e que dificulta o 

empoderamento delas (DEERE; LÉON, 2002). 
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Tabela 05: Implicações físicas e psicológicas da violência. Campina Grande-PB, 2011. 

VARIÁVEIS CLASSIFICAÇÃO f % 

Repercussões 

físicas 

Sem implicações p/ saúde física 12 17,65 

Tremores 23 33,82 

Distúrbios digestivos 15 22,06 

Palpitações 29 42,65 

Cefaleia 34 50,00 

Dores musculares de origem tensional 21 30,88 

Aumento de peso ou emagrecimento 04 5,88 

Agravamento de doenças pré-existentes 04 5,88 

Hipertensão arterial 06 8,82 

Nenhum dos sintomas anteriores 05 7,35 

Outro 10 14,71 

Repercussões 

psicológicas 

Sem implicações p/ saúde psicológica 08 11,76 

Perda de auto-estima 18 26,47 

Cansaço exagerado 16 23,53 

Isolamento social 08 11,76 

Insegurança 25 36,76 

Melancolia 12 17,65 

Sensação de impotência 27 39,71 

Dificuldade de se concentrar/memorizar 13 19,12 

Estresse 37 54,41 

Mudança de Humor 14 20,59 

Menor capacidade de enfrentar estresse 11 16,18 

Hipersensibilidade 03 4,41 

Medo 12 17,65 

Vergonha 13 19,12 

Irritação constante 05 7,35 

Depressão 05 7,35 

Nenhum dos sintomas anteriores 01 1,47 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 

Tais violências acabam por repercutir, segundo as participantes, em suas vidas, tendo 

como principais consequências no âmbito físico citadas em frequência de repetição as 

cefaléias (50,0%), as palpitações (42,6%), os tremores (33,8%) e as dores musculares de 

origem tensional (30,9%); e no âmbito psicológico em frequências mais elevadas: estresse 

(54,4%), sensação de impotência (39,7%), insegurança (36,7%) e perda da autoestima 

(26,47%). Todos os demais sintomas relatados estão discriminados na Tabela 05 e figuras 09 

e 10. 

Sabe-se que tanto a violência física quanto a psicológica ocasiona efeitos negativos à 

saúde dos trabalhadores, gerando consequências que variam de físicas e emocionais à 

profissionais. Portanto, cada tipo de violência gera segundo Costa (2005), prejuízos nas 

esferas do desenvolvimento físico, cognitivo, social, moral, emocional ou afetivo. As 

manifestações físicas da violência podem ser agudas, como as inflamações, contusões, 
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hematomas, ou crônicas, deixando sequelas para toda a vida, como as limitações no 

movimento motor, traumatismos, a instalação de deficiências físicas, entre outras. Já os 

sintomas psicológicos frequentemente encontrados em vítimas de violência podem se 

apresentar nas formas de insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, falta de 

apetite, e até o aparecimento de sérios problemas mentais como a depressão, ansiedade, 

síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de comportamentos autodestrutivos, como 

o uso de álcool e drogas, ou mesmo tentativas de suicídio. 

Uma pesquisa sobre violência no local de trabalho realizada pelo Sindicato dos 

Médicos de São Paulo, na cidade de São Paulo observou que a violência deixou marcas em 

39,03% das vitimas acometidas de algum grau do fenômeno referendado, sendo 25,85% com 

sequelas de natureza mental/psicológica, 2,93% com sequelas de natureza física e 10,25% 

com sequelas de ambas as naturezas; inclusive as mais relatadas foram: ansiedade, depressão, 

transtorno do pânico, insônia e crise hipertensiva (ERIVALDER, 2003). 

Todavia, é importante destacar que a violência de gênero e outras formas de violência 

têm um elevado potencial para gerar danos, muitas vezes irreversíveis na vida do indivíduo. 

Os estragos causados não se limitam a lesionar apenas a saúde da vítima, gerando cicatrizes 

físicas e psicológicas, estes males podem se alastrar por toda a vida da pessoa, afetando os 

campos afetivo, social e patrimonial (JORGE; ESLINGER; OLIVEIRA, 2001 apud COSTA; 

XAVIER; BRASILEIRO, 2010). 

Como descrito na tabela 05 deste estudo, de acordo com as respondentes do estudo, 

após a exposição às situações de violência de gênero em seus ambientes e rotinas de trabalho, 

as principais consequências físicas vivenciadas foram as cefaleias (34; 50,0%), as palpitações 

(29; 42,6%), os tremores (23; 33,8%) e as dores musculares de origem tensional (21; 30,9%). 

É mister esclarecer que uma mesma enfermeira pôde relatar mais de um tipo de sinal 

ou sintoma ao responder ao instrumento de pesquisa e que, neste mesmo instrumento,  não foi 

especificado se os sinais e sintomas pesquisados foram comprovados ou diagnosticados por 

médico responsável por atendimento específico. Tais dados foram relatados e afirmados de 

acordo com o conhecimento e opinião pessoal de cada enfermeira abordada. 

Solevando ideias de Moura (2005, p.103), “a enfermagem é reconhecida como uma 

ocupação de alto risco e com repercussões à saúde das enfermeiras advindas de uma série de 

fatores inerentes ao processo de trabalho”.  

Corroborando com as concepções da autora, Batalha (2006) reconhece e relata em sua 

pesquisa consequências físicas que validam mais ainda nossos resultados, ou seja, os sintomas 

e/ou sinais oriundos da exposição de uma mulher a alguma expressão de violência podem-se 
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listar, a saber: dores generalizadas e sem explicação (provavelmente tensão), hipertensão, 

cefaleia, tonturas, inapetência, falta de ar, entre outros. 

Os registros da pesquisa bibliográfica enumeram como principais danos e agravos 

físicos causados à saúde da pessoa assediada ou de alguma outra forma agredida em seu 

físico, o aumento do peso ou emagrecimento exagerado; distúrbios digestivos; hipertensão 

arterial; tremores; palpitações; aumento do consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas e 

agravamento de doenças pré-existentes, como dores de cabeça (TARCITANO; 

GUIMARÃES, 2004). Implicações ou consequências físicas estas, também relatadas no 

estudo dissertativo em questão. 

Sobre a violência moral, por exemplo, Barreto (2000) observou no trabalho Uma 

Jornada de Humilhações que mulheres e homens reagem diferentemente. No tocante aos 

sintomas físicos, as mulheres apresentaram distúrbios digestivos e náuseas, diminuição da 

libido, cefaléia, dores generalizadas, palpitações, hipertensão arterial, tremores e medo ao 

avistar o agressor (TARCITANO; GUIMARÃES, 2004). 

Deve-se lembrar que a reação apresentada pelos indivíduos que sofrem ameaça e 

violência pode se manifestar a curto e longo prazo, afetando o estado emocional, físico, social 

e cognitivo (Rosa, 2008).  

Como em nosso estudo, observamos que as agressões ou expressões psicológicas da 

violência de gênero são mais comuns para o grupo estudado, destarte infere-se que as 

consequências pertinentes ao campo psicológico são também cumulativas e incidentes em 

diferentes espaços temporais na vida de um indivíduo.  

Diante desta afirmação, passaremos a discutir adiante as consequências do âmbito 

psicológico com as enfermeiras vitimadas em seu gênero pela violência.  

Estresse (37; 54,4%), sensação de impotência (27; 39,7%), insegurança (25; 36,7%) e 

perda da autoestima (18; 26,47%) foram, como descritos, os mais frequentes malefícios de 

cunho psicológico gerados pelas agressões de gênero, frente às enfermeiras participantes do 

estudo. Segundo nos relata Moura (2005, p.51), “sofrer violência moral, constitui uma 

experiência subjetiva que interfere nos sentimentos e emoções, altera o comportamento, 

agrava ou desencadeia doenças, podendo inclusive culminar em morte”. 

Infere-se que apenas 05 enfermeiras se referiram à depressão em suas respostas para 

nosso estudo; todavia, todos os sinais e sintomas apresentados pelas respondentes da pesquisa, 

ao serem indagadas quanto às possíveis implicações psicológicas das agressões para suas 

vidas, são possíveis geradores, agravantes ou consequências de quadros depressivos graves. 

Como exemplo de alta frequência do aparecimento do quadro depressivo em um cenário 
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assim descrito, Hirigoyen (2003) constatou em sua pesquisa, que na Franca 69% das 

assediadas apresentavam estados depressivos graves. 

Nas pesquisas que envolvem a temática, destaque é oferecido ao assédio moral como 

sendo a mais frequente forma de agressão ou violência psicológica na vida de trabalhadores 

da área de saúde, inclusive e principalmente para a enfermagem; sendo assim, estima-se que o 

assédio é uma das causas mais importantes de estresse laboral. Em Santiago do Chile, por 

exemplo, 25% dos trabalhadores sofrem com o estresse. Em Porto Rico, um estudo feito para 

identificar comportamentos de assédio e suas consequências para saúde dos trabalhadores 

revelou que 72% da amostra sofreu de ansiedade e nervosismo; 69% teve problemas de 

memória e irritabilidade; 68% dores musculares; 64% apresentaram  dificuldades de 

concentração, depressão, sono interrompido e  tristeza, dentre outros (FREIRE, 2008). 

Ferreira refere que assédio no trabalho é uma experiência subjetiva que acarreta danos 

à saúde do trabalhador, principalmente a sua saúde mental, posto que  predominarão 

depressões, angústias e outros danos psíquicos. Afirma-se, pois, que o assédio afeta a 

autoestima, tornando as vítimas confusas, amedrontadas, envergonhadas e constrangidas; 

interferindo dessa forma, nas relações familiares, sociais e no ambiente de trabalho 

(PEIXOTO, PEREIRA, 2005; NASCIMENTO, 2008).  

O assédio moral gera consequências específicas para a saúde do trabalhador que são 

gravíssimas e a pessoa assediada moralmente “passa a conviver com depressão, palpitações, 

tremores, distúrbios do sono, hipertensão, distúrbios digestivos, dores generalizadas, alteração 

da libido e pensamentos ou tentativas de suicídios que configuram um cotidiano sofrido” 

(SANTOS; DIAS FILHO, 2004, p.37). 

De acordo com Vacchiano (2007), ao acentuar a discussão, os reflexos de quem sofre 

assédio moral ou outra forma de violência são significativos e vão desde a queda da 

autoestima a problemas de saúde.  De acordo com Costa; Xavier e Brasileiro (2010, p. 10) a 

violência imputa ao trabalhador tensão psicológica, angústia, medo, sentimento de culpa e 

insegurança que, por consequência, desarmonizam suas emoções, resultando em enormes 

prejuízos físicos e mentais. 

As próprias consequências de cunho psicológico, resultantes de agressões, podem ser 

subdivididas para melhor classificação dos danos a saúde. Soma-se a esta afirmação que 

Soares (2006) identificou em seu estudo que dentre as repercussões afetivas aos assediados 

citam-se: apatia, irritabilidade, agressividade, crise de choro, depressão e sintomas correlatos 

à síndrome do estresse pós-traumático. Dentre as repercussões cognitivas, observou-se: 
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dificuldade para concentrar-se e bloqueio mental. O mesmo autor constatou, ainda, 

repercussões sociais, como danos às esferas conjugais e familiares, além do isolamento social. 

Estas repercussões da psique recebem maior destaque em números de citações de 

pesquisas científicas, aparecendo mais frequentemente do que as repercussões sobre o corpo 

físico.  

Cita-se, ainda, como forma de validar a afirmação supracitada, estudo de Barbosa 

(2008), referendado anteriormente, em que se observaram os fatores resultantes da agressão 

que obtiveram maiores médias aritméticas: irritabilidade (MA = 10), raiva (MA = 7,7), 

tristeza (MA = 7), diminuição da autoestima (MA = 6,4) e falta de motivação (MA = 5,4). 

Acrescenta-se, também, a pesquisa de Barreto (2003) citada por Gonçalves (2006), 

expondo como repercussões da humilhação na saúde, queixas que vão desde a irritação, raiva, 

medo, tristeza e mágoa, manifestações depressivas, desespero e até tentativas de suicídio.  

Confirmando o descrito mais uma vez, Tarcitano e Guimarães (2004) acentuam que 

dentre os danos e agravos psíquicos causados à saúde da assediada, encontrados nos registros 

de pesquisas bibliográficas, elencam-se; irritação constante, falta de confiança em si, cansaço 

exagerado, pesadelos, interrupções frequentes do sono, insônia, tristeza profunda, sensação 

negativa do futuro, vivência depressiva, sentimento de culpa, pensamentos suicidas, estresse, 

entre outros. 

O estudo da Organização Internacional do Trabalho, tantas vezes referendado neste 

trabalho, destaca que o impacto psicológico nos trabalhadores, das novas políticas de gestão 

na organização do trabalho vinculadas às políticas neoliberais; associadas às situações de 

exposição à violência e as relações de trabalho, causarão as depressões, o stress, angústias, 

desajustes familiares e outros danos psíquicos, refletindo o dano ao meio ambiente laboral 

(NASCIMENTO, 2008). 

Tomando-se, agora, por base discursiva, o ambiente de trabalho, e seguindo a linha 

supracitada ao se referendar a OIT; consideramos ser importante uma abordagem discursiva 

sobre os danos da violência de gênero causados não só a saúde física e mental das 

enfermeiras, mas sim e também, os reflexos deste mal, sobre o ambiente laboral.  

 No tocante às consequências da violência para a vida das mulheres vitimadas, é 

justamente ao se enfocar o ambiente laboral, que se insere na discussão, outro ponto, ainda 

não discutido, mas que guarda grande relevância para a pauta, a questão do comprometimento 

do andamento das atividades de trabalho e de sua efetividade.   

A dialética empregada nesta discussão para se refletir sobre as consequências físicas e 

psicológicas da violência de gênero não deve descartar ou mesmo pormenorizar os reflexos do 
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fenômeno estudado sobre o perfil profissional. Isto significa que as atividades ocupacionais 

podem ficar comprometidas em função da ocorrência e/ou repetição de agressões, por 

exemplo, cita-se como efeitos deletérios o afastamento social, atrasos, problemas de 

relacionamento, indisciplina, queda de produtividade, acidentes de trabalho, falta de 

assiduidade, desperdício de materiais, dificuldade de entender novas instruções ou de 

reconhecer erros, reação exagerada às críticas, variação constante do estado emocional e 

afastamento das atividades em função do uso de atestados e licenças médicas.  

Além disso, assinala-se que pode ocorrer o aumento no número de absenteísmo (falta 

ao trabalho) como sendo outra consequência provocada pelo referido, aliado a esse aspecto 

percebe-se o aumento de demissões voluntárias nos anos recentes após a agressão de gênero 

devido à insegurança, conforme afirma Palácios (2002). 

 

4.5 IMPLICAÇÕES DA VIOLÊNCIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS 

ENFERMEIRAS 

 

O comportamento perverso nas relações de trabalho causa dano ao ambiente de 

trabalho que vai se tornando progressivamente insuportável, sem que a vítima possa julgar em 

que momento suas condições de trabalho se tornaram deterioradas (FONSECA, 2007 apud 

ÁVILA, 2008). 

Para Moura (2005, p.106), “a violência e o estresse ocupacional interferem na 

qualidade dos serviços, nas relações interpessoais, na confiança entre os profissionais, 

podendo transformar os locais de trabalho em ambientes hostis, inóspitos e, por vezes, 

perigosos”. 

 

Tabela 06: Respostas das enfermeiras acerca das implicações da violência nas condições de 

trabalho. Campina Grande, 2011 

VARIÁVEIS CLASSIFICAÇÃO f % 

Implicações na 

rotina de trabalho 

Passou a ser cansativo 24 35,29 

Passou a ser estressante 32 47,06 

Passou a ser temeroso 11 16,18 

Mudou de função 01 1,47 

Mudou de local de emprego 04 5,88 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

A partir das agressões, 65,7% das mulheres informaram que tais atos tiveram 

repercussões em suas rotinas de trabalho, de forma que este passou a ser mais estressante 
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(47,1%), mais cansativo (35,3%) e mais temeroso (16,2%). Observou-se, ainda, que 5,9% das 

participantes que sofreram agressões mudaram o seu local de emprego, conforme Tabela 06. 

Estudos sobre violência contra trabalhadores de enfermagem na Atenção Básica em 

Saúde são escassos. Contudo, Moreno (2004), em pesquisa no tocante à capacidade para o 

trabalho após situação de violência, atestou que 1,8% dos participantes apresentaram baixa 

capacidade para o trabalho, 26,4% moderada, 51,7% boa e, 20,1% ótima. 

Resultados semelhantes foram encontrados em trabalhos realizados na Suíça que 

mostraram a insegurança no ambiente de trabalho, onde 72% dos enfermeiros atuantes no 

setor de psiquiatria sentiam-se seriamente ameaçados e 70% referiram ter sido vítimas pela 

violência no setor de trabalho (ABDERHALDEN et al., 2002 apud ROSA 2008). 

 Todas as categorias dos profissionais de saúde de um hospital participantes do estudo 

de Cezar e Marziale (2006) consideraram o ambiente de trabalho “parcialmente” seguro para 

o desenvolvimento de suas atribuições profissionais, muito embora a maioria já tivesse sido 

vítima de violência ocupacional. 

 Cezar (2005, p 55) faz menção às diretrizes da OIT e OMS (2002) que: 

Determinam que, por meio das diretrizes para o setor da saúde, que os 

empregadores são responsáveis em assegurar a saúde, mantendo a 

segurança e bem-estar dos trabalhadores. Também devem eliminar 

todos os riscos previsíveis de violência ocupacional, valorizar as 

políticas e planos para combater esse fenômeno, a fim de proporcionar 

um ambiente mais tranqüilo e seguro. 

 

 Nos estudos sobre as condições de trabalho da enfermagem nas enfermarias de um 

hospital universitário, Mauro et al. (2010) questionaram aos profissionais quanto a sua 

percepção dos fatores de risco do ambiente de trabalho e o índice apontado para 

agressividade, assédio sexual ou violência foi de apenas 6,3%, levando-os a inferir que este 

baixo indicador seria decorrente da desinformação desses profissionais quanto à situação de 

violência no trabalho. O estudo mostrou ainda que 51,6% desconheciam tais situações de 

violência, inclusive como um fator de risco, evidenciando a importância de realização de 

treinamento e segurança no trabalho para profissionais.  Em consonância com o referido 

autor, Farias et al.,(2010) evidenciaram que  a violência ocupacional, seja por meio de 

ameaças ou agressões, provoca situações de insegurança, redução do bem estar ou da saúde 

das profissionais vitimadas.   

 Salientando que os estudos realizados por Santos et al. (2010) demonstraram que o 

sentimento de desgaste físico e emocional, no qual predispõe ao surgimento da Síndrome de 

Burnout, foi elevado nos profissionais que mencionaram insatisfação no trabalho, estresse e 

saúde física e emocional prejudicadas pelo processo de trabalho. Desta forma, ressalta-se ser 
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preocupante a violência de gênero contra enfermeiras, evidenciada nesse estudo. Não obstante 

sabe-se que um ambiente laboral sadio exige uma boa integração entre os envolvidos em prol 

da realização do trabalho de maneira eficaz. Esta integração, todavia, está comprometida 

quando essas funcionários se sentem assediados moralmente, uma vez que o assédio moral 

instala um clima de tensão e apreensão no ambiente de trabalho, tornando-o cansativo, 

estressante e inóspito (TARCITANO; GUIMARÃES, 2004). 

Referindo mais uma vez a violência psicológica, a convivência com esta, na prática 

profissional leva à degradação das condições de trabalho gerando consequências negativas à 

dignidade, às relações pessoais e sociais e à saúde do trabalhador, além de prejuízos para as 

organizações (CNTS, 2007 apud BARBOSA, 2008). 

Corroborando a ideia supracitada, Cavalcante e Jorge Neto (2005, p. 1) afirmam que 

as práticas de assédio moral “ocasionam lesões à dignidade, integridade física e psicológica 

da pessoa e, consequentemente, a degradação do ambiente de trabalho”.  

Neste sentido, o assédio moral causa a perda de interesse pelo trabalho, 

desestabilizando emocionalmente o/a assediado/a e provocando queda da produtividade e 

qualidade dos serviços prestados, doenças profissionais e acidentes de trabalho 

(VACCHIANO, 2007). 

A violência psicológica exercida de maneira repetitiva e de longa duração interfere na 

vida do assediado/a comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, 

levando a graves danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade 

laborativa, desemprego ou mesmo morte (Id, 2007). 

 

4.6 REAÇÕES DAS ENFERMEIRAS À AGRESSÃO 

 

Palácios et al. (2001/2002) identificou que as mais frequentes reações das vítimas 

diante de atos violentos são: não ter reação, ter de fingir que nada aconteceu, pedir a pessoa 

afim de parar ou não contar para amigos/familiares.  

Descrevem-se, a seguir, para fins de comparação analítica, as reações das enfermeiras 

pesquisadas nas Unidades de Saúde da Família de Campina Grande – PB, em relação às 

condutas pós-agressão.  
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Tabela 07: Reações das enfermeiras à agressão. Campina grande, 2011. 

VARIÁVEL CLASSIFICAÇÃO f % 

Reação Ignorou/silenciou 25 36,76 

Denunciou ao colega de trabalho 14 20,59 

Reagiu verbal ou fisicamente 26 38,24 

Avisou a sua família 14 20,59 

Procurou ajuda dos amigos 17 25,00 

Denunciou ao gestor 21 30,88 

Denunciou a algum órgão governamental 07 10,29 

Denúncia na delegacia das mulheres 01 1,47 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

Foram observadas as respostas mais frequentes mediante os atos de agressão: reação 

verbal e/ou física (38,2%), a agressão foi ignorada/silenciada (36,7%), a agressão foi 

denunciada ao gestor (30,9%) ou foi procurada a ajuda dos amigos (25,0%). Apenas 10,3% e 

1,5% respectivamente denunciaram a algum órgão governamental ou a delegacia das 

mulheres, respectivamente (ver Tabela 07). 

Partindo dos resultados apresentados, pode-se inferir que as profissionais vítimas de 

violência não atribuem ou consideram a devida importância de se denunciar e combater tal 

fato, como mostra Wynter (2001) ao destacar que as mulheres vítimas de violência 

psicológica acreditam que o que lhes acontece não é grave o suficiente para que possam 

efetuar a denuncia em órgãos competentes (CASIQUE; FUREGATO, 2006) 

Considerando as afirmações postas, faço a inclusão do ponto de discussão sobre o fato 

de as enfermeiras não perceberem que os tipos de violência referidos, neste trabalho, trata-se 

de expressões maiores ou menores de crimes e que devem ser denunciados as instâncias 

responsáveis, para tanto existe a delegacia da mulher que tem como função precípua proteger 

e defender o ser feminino da violência. 

Como Casique e Furegato (2006) referiram, pelo fato de as mulheres não considerarem 

a real magnitude do problema, estas acabam por não valorizar também a necessidade da 

denuncia. Consequentemente o ciclo de agressões não é quebrado, as sub-notificações de 

violência de gênero aumentam, as penalidades ao agressor não são implementadas, levando-o, 

assim, a se sentir livre para a repetição do ato ou expressão agressiva. Portanto, a ausência da 

denúncia pela vítima contribui, substancialmente, para a perpetuação da relação entre 

agredida e agressor.  

Dessa forma, a falta da denúncia das enfermeiras sobre as situações referidas pode estar 

pautada sobre a resposta do medo, já que elas temem que a situação possa se agravar com a 

denúncia, assim como receiam que sua palavra não tenha crédito, e, assim, possam colocar em 

risco a estrutura familiar, além do mais podem ser criticadas e não  terem apoio familiar, 
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dentre outros temores de denunciar, efetivamente, o seu algoz.  Neste contexto, explicitam-se, 

a seguir, estudos que reforçam a ideia discutida e os resultados nesta pesquisa encontrados.  

Em estudo nacional, constatou-se que as profissionais entrevistadas no Hospital Geral 

de São Paulo buscaram ajuda na própria instituição de trabalho (45,8%), no suporte policial 

(20,8%) e no Conselho Regional de Enfermagem (4,2%). Daquelas que não buscaram por 

ajuda ou suporte, relataram não o terem feito por falta de tempo, medo de retaliação por parte 

do agressor e de represália da instituição de trabalho (OLIVEIRA, 2007; OLIVEIRA; 

D`OLIVEIRA, 2008).   

O estudo de Kwork et al. (2006) revelou que a maioria (82%) dos enfermeiros que 

experimentaram abuso verbal tendem a confiar em amigos, familiares ou colegas. A resposta 

foi similar para outros tipos de abuso, alguns (42%) ignoraram o incidente. 

Resultados da pesquisa de Xavier et al. (2008) mostram que a maioria das vítimas 

(38,49%) teve como reação à violência sofrida o fato de  relatar o ocorrido a seu chefe; 34,3% 

contou para um colega, 27,2% não esboçou nenhuma reação e 26,8% tentou fingir que nada 

aconteceu. 

A pesquisa de Soares (2006) intitulada “Assédio Moral no Trabalho e Interações 

Socioprofissionais: Ou você interage do jeito dele ou vai ser humilhado até não aguentar 

mais”, realizada em uma das divisões de uma instituição financeira brasileira constatou que 

dentre as estratégias adotadas pelos assediados e percebidas como eficazes na atenuação das 

situações e/ou do sofrimento produzidos pelo assédio moral, destacaram-se: busca de ajuda de 

terceiros e interações “saudáveis” com colegas; o contra-ataque ao assediador 

operacionalizado por um dos assediados por meio de ações de teor similar às que estava 

sofrendo – zombarias; tentativas persistentes adotadas por um dos assediados em vista de 

agradar a sua assediadora; estratégias defensivas individuais, tais como o isolamento, a apatia, 

a passividade, o “silêncio”, a introjeção e a negação, a eufemização e a “banalização” das 

práticas adversas.  

Mesmo em outros cenários, como o da violência doméstica ou intrafamiliar, as condutas 

ou falta destas em relação ao ato violento se assemelham. Oliveira e D’Oliveira (2008) 

sempre mencionados como referência neste estudo e para esta temática, solevam que, em sua 

pesquisa, das pesquisadas que sofreram violência por parceiros íntimos 33 (29,7%) buscaram 

algum tipo de ajuda, destaca-se que 11 (33,3%) procuraram suporte psicológico, 06 (5,4%) 

ajuda familiar e 01 (0,9%) pessoa procurou o hospital, além de 15 (45,5%) mulheres que 

recorreram à polícia. Das mulheres que mencionaram violência por familiares 15 (20,3%) 

procuraram ajuda, sendo que 06 (40,0%) buscaram o suporte psicológico, 04 (26,7%) a ajuda 
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familiar, 04 não relataram tipo de serviço/suporte procurado; 01(6,7%) o serviço policial. Das 

entrevistadas que referiram violência por outros agressores, 24 (29,3%) procuraram algum 

serviço/suporte, 11 (45,8%) buscaram pela própria instituição de trabalho, 03 (12,5%) 

serviram-se do suporte psicológico, 02 (8,3%) procuraram o Conselho Regional de 

Enfermagem, 01 (4,2%) buscou apoio religioso, 02 não revelaram serviço/suporte procurado; 

05 (20,8%) optaram pelo serviço policial. 

Como evidenciam os estudos acima, a maioria das mulheres vitimadas não procurou 

ajuda e para este fato, Drezett (2007 apud Santos et a.l, 2010a) expõe que a mulher vítima de 

violência procura não denunciar e isola-se dos sistemas de apoio, limitando, assim, as 

possibilidades dessas mulheres serem ajudadas.   

Denunciar o agressor e a agressão é uma necessidade pessoal e social, uma vez que se 

não existe a denúncia, por contiguidade não existe o conhecimento da situação e 

reconhecimento da mesma como agente causador de consequências negativas para a mulher e 

seu contexto social de inserção, como já discutido neste trabalho.  

Se o problema não é reconhecido como tal, a sociedade e o estado podem se utilizar da 

ignorância do fato para não estabelecer medidas de prevenção, controle e reversão da 

situação. Acrescenta-se a retórica discursiva que importa também observar que a tolerância à 

violência contra a mulher é um padrão socio-cultural inserido no inconsciente de muitas 

pessoas, cuja reversão dependerá de um esforço da sociedade e do Estado, tanto educativo 

quanto punitivo. 
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“A violência leva a violência e justifica-a”. 
 

(Théophile Gautier) 
 

5 Conclusões 
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A presente pesquisa se propôs a estudar a violência contra o gênero feminino enquanto 

fenômeno preocupante cuja magnitude coloca em risco a saúde física e/ou psíquica da mulher.  

Destarte, a violência em questão atualmente é considerada como um problema de 

saúde pública e, quando presente no ambiente de trabalho de uma pessoa, pode gerar os mais 

diversos efeitos deletérios sobre as atividades laborais da mulher e por contiguidade, 

comprometer suas relações sociais e familiares.  

Diante de todo o processo de construção do referido trabalho e aprofundamento da 

temática, pode-se afirmar que a violência de gênero, e especificamente aquela direcionada à 

mulher enfermeira, é um fato preocupante e que deve chamar a atenção da sociedade, 

sensibilizando-a para a alta incidência de casos.  

O fator violência de gênero já é bastante pesquisado na literatura brasileira; no entanto, 

ainda é tímida ou acanhada a produção científica direcionada à pesquisa deste mal perpetrado 

em classes trabalhadoras específicas; relacionando-o com possíveis fatores ou condições 

pertinentes a cada classe e suas atividades próprias; atividades estas que possam potencializar 

mais ainda o risco de vitimização. Considera-se que determinadas atividades de algumas 

formações profissionais, possam incorrer na exposição maior da mulher ao agressor e ao seu 

ato violento, seja este factível de imediato ou não.   

Os aspectos investigados nesse trabalho ajudaram a consubstanciar a problemática 

descrevendo, situando e explicando a mesma, atribuir ao problema maior visibilidade, já que a 

violência de gênero pode estar tão imbuída de naturalidade que pode se configurar como algo 

próprio da formação, profissão e condição de gênero destas mulheres. Para isso o estudo teve 

como objetivo Investigar a violência de gênero contra enfermeiras na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), no município de Campina Grande/PB. 

Participaram da pesquisa 80 enfermeiras do sexo feminino, com média de idade de 

35,54 anos (DP=7,61), variando de 23 a 55 anos. A maioria das pesquisadas era da raça parda; 

casadas ou com união estável; possuía filhos; católicas; pós-graduadas em nível de 

especialização e ganhavam entre 2000 e 3000 reais. As agressões foram praticadas em sua 

maior parte por usuários do serviço de saúde ou pelos próprios colegas de trabalho.  

Como reações imediatas ou mediatas ao ato agressivo, foram observadas as respostas 

mais frequentes - reação verbal e/ou física; agressão foi ignorada/silenciada. Todas as formas 

de violência contra a mulher foram relatadas, inclusive a sexual, no entanto as mais frequentes 

foram a psicológica e a moral. As principais consequências no âmbito físico citadas em 

frequência de repetição foram as cefaleias, as palpitações e os tremores; e no âmbito 

psicológico em frequências mais elevadas: estresse, sensação de impotência e insegurança. 
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Torna-se importante destacar que outras conclusões não correspondentes aos objetivos 

do estudo, porém consideradas não menos importantes, também devem ser descritas em 

função de sua importância discursiva e incitadora de novas abordagens do problema. 

As formas não salutares de relação entre os gêneros devem ser consideradas sob 

diversos ângulos de origem e intervenção. É interessante perceber que a condição religiosa 

pode estar na origem de relações de subserviência feminina ao homem, apregoada de forma 

paulatina, contínua e disfarçada em algumas religiões. Sob a forma de preceitos doutrinários 

pode influenciar a existência de relações de desfavorecimento do gênero feminino em 

situações diversas do cotidiano. 

As diferentes raças e as consequências resultantes da interação entre estas são 

estudadas há bastante tempo por pesquisadores da sociologia, antropologia, história e demais 

áreas que se propõem a estudar as relações sociais humanas. Todavia, na área da saúde, ainda 

existe um modesto número de pesquisas nacionais que relacionem a violência de gênero a sua 

incidência em um grupo específico de mulheres (como o das enfermeiras) assim como a 

possível existência de causa, a influência ou fator agravante, baseado no racismo. Nesta 

experiência de pesquisa, não foram encontrados estudos que façam a relação citada.  

Como na Estratégia de Saúde da Família de Campina Grande, apenas 05 enfermeiras 

se autodenominaram negras, assim como a coleta de dados aconteceu em meio há um período 

de reorganização das Unidades de Saúde após greve municipal e a abordagem da 

possibilidade de traços de racismo na violência de gênero praticada não parecia viável para o 

momento; a concepção do racismo imbuído na violência contra enfermeiras não foi explorada 

como problema de pesquisa. No entanto, esta possibilidade incita novas pesquisas em tempo 

mais hábil, com amostra maior e uma abordagem de possibilidades quantitativas e 

qualitativas. 

Outro ponto conclusivo é que a enfermagem, comprovadamente por pesquisas que 

serviram de base literária, é a profissão da área da saúde, seja no ramo de atendimento 

hospitalar ou extra-hospitalar, que mais vivencia e é vitimizada por episódios de violência em 

suas diversas formas de classificação. Como o cuidado em saúde é a ferramenta de trabalho 

ostentada pela enfermagem, este exige maior aproximação, tempo de permanência e maior 

exposição da classe aos fatores de risco inerentes a relação com seres humanos. Consequente 

a isso, a referida exposição se dá a comportamentos próprios de diferentes personalidades, em 

momentos de fragilidade emocional, imposta por condições de desequilíbrio da relação saúde-

doença dos que necessitam de assistência. 
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Acrescenta-se também a este contexto de conclusões que, ainda existe imbuído com 

bastante ênfase na cognição de muitas mulheres, a concepção da falsa naturalização de 

condições agressivas a sua saúde física e principalmente a saúde psicológica, pelo fato destas 

serem pertencentes ao gênero feminino. O fato influencia a não notificação destes casos de 

agressão ao corpo e mente feminina e consequentemente uma sub-valorização do tema em 

função da abordagem epidemiológica deficitária. 

A Estratégia de Saúde da Família, estruturada inicialmente sobre ideais de um 

programa ou plano de reestruturação da assistência ao SUS, está programada para atender 

grupos específicos de atuação predeterminados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Esta 

filosofia de atuação, planejada a nível central e adaptada em níveis locais, acaba por exigir do 

profissional de enfermagem, entre outros, uma grande capacidade e preparo de atuação em 

áreas distintas, porém interligadas ao saber técnico-científico. Paradoxalmente a esta ideia, 

pode-se afirmar que quanto maiores as responsabilidades, mais intensas e frequentes as 

situações de pressão profissional por parte de gestores, colegas de trabalho e principalmente 

da comunidade para a qual o cuidado em saúde se destina. Por não conhecer ou não ser 

consciente das rotinas de trabalho das ESF, um usuário do serviço pode se constituir como o 

principal agressor ao gênero predominante na enfermagem; propositalmente, ou não, suas 

intenções podem se converter em atos violentos motivados e justificados pelas necessidades 

pessoais dos mesmos.  

A pesquisa científica permitiu-me compreender que ser mulher e ser enfermeira são 

condições congruentes e confluentes em alguns aspectos. Respectivamente uma condição 

representa aceitação, a outra escolha. No entanto, historicamente a “mulher” e a “enfermeira” 

têm suas imagens sociais construídas a partir de ideais de submissão, abnegação, caridade e 

passividade diante da sociedade.  

Esses paradigmas machistas que favorecem a imagem do homem, aliados a ideais 

religiosos, desfavorecimento financeiro, condições de trabalho muitas vezes desfavoráveis, 

além de uma visão distorcida dos direitos e deveres sociais e trabalhistas, acabam por 

incumbir a mulher uma árdua responsabilidade de comprovação e aceitação de que é 

merecedora de respeito e possibilidades, assim como o homem o é. 

A violência de gênero praticada contra a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família 

de Campina Grande – PB, e de qualquer realidade em que esta profissional esteja inserida, 

deve servir de motivo ínsito para sensibilização de todos os atores sociais que possam se 

comportar como agressores ou executores de ações resolutivas.  
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Tendo em vista as inúmeras causas e implicações da violência de gênero no trabalho 

das enfermeiras nos serviços de saúde, suas prováveis inter-relações e a vulnerabilidade destas 

em comunidades e grupos sociais, a necessidade de produzir ações de enfrentamento do 

problema em questão no setor saúde vai ao encontro de outras iniciativas já em andamento em 

âmbito nacional e internacional.  

É mister solevar que para a construção de planos de enfrentamento da situação 

deletéria,  são necessárias ações elencadas a seguir: a identificação de grupos e atores sociais 

envolvidos no tema da violência contra a mulher enfermeira; a divulgação das experiências e 

do conhecimento sobre a violência no trabalho; o apoio à produção científica do 

conhecimento organizado; o estímulo ao desenvolvimento de iniciativas que incluam a 

temática da violência de gênero na área da saúde em programações e ações planejadas já 

existentes, para melhoria das condições de trabalho na Estratégia de Saúde da Família. 

Próprio e oportuno se tornam enfatizar a importância da divulgação de pesquisas como esta, 

que incitem a divulgação popular e científica do problema afim de motivar o planejamento e 

execução das ações supracitadas, para a proteção da integridade do ser feminino, da 

enfermeira e de qualquer forma de expressão da vida humana.  

Ao se aproximar da necessidade de encaminhamento de uma conclusão, mais se torna 

certo e claro o pensamento de que há ainda muito que se discutir; isto, proporcionalmente a 

magnitude das necessidades de transformação de realidades segregadoras. 

Entende-se que os estudos que envolvem o gênero e os condicionantes de sua relação 

com o meio e as pessoas devem incluir significados da violência, buscando contemplar a 

mulher no seu cotidiano, promover espaços de diálogo e possibilitar o cuidado a esta, pautado 

nos referenciais dos direitos humanos e cidadania, de acordo com o que preconiza a atual 

Política Pública de Atenção a Mulher no Brasil. 

Espera-se que a atuação de forma direta e contínua com pacientes e a composição 

majoritária de mulheres na enfermagem possam contribuir não para um maior risco de 

agressão de gênero contra esta classe, mas sim, trazer a contribuição das virtudes femininas à 

atenção em saúde. 

Em virtude dos resultados expostos neste estudo, ressalta-se importância de trazer à 

tona as relações de gênero na vida da mulher, pois este trabalho científico não tem a pretensão 

de esgotar a temática em questão, evidentemente, sabe-se que não é suficiente para a 

transformação desejada. Porém, intenciona-se, ao menos, que possa servir para que nela nos 

reconheçamos como agentes ativos do processo que deve ser discutido e planejado em grupos 

de discussão, reflexão e ação.  
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Acrescento a estas considerações a ideia de que não existe um vilão específico à 

história da humanidade e à construção de seus paradigmas e dogmas de comportamento; pois, 

é a própria história a grande vilã, e o tempo... O tempo comporta-se como cúmplice das 

impunidades de males originados na conduta humana e da busca irônica de soluções para o 

que a própria humanidade criou. 
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“Violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e 
compreendem”. 

 
(Augusto Cury) 
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“O medíocre discute pessoas, 
O comum discute fatos, 
O sábio discute idéias” 

 
Provérbio chinês 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DAS PARTICIPANTES  

 

1. Idade em anos (____________) 

 

2. Sexo                                       

 Feminino 

 Masculino  

 

3. Gênero  

 Feminino 

 Masculino  

 

4. Como você se considera em relação a sua raça? 

 Branca: Consideram-se brancos todos os descendentes de europeus e de outros povos de 

cor branca (IBGE, 2010). 

 Negra: De acordo com a convenção do IBGE, portanto, negro é quem se autodeclara 

preto ou pardo. Embora a ancestralidade determine a condição biológica com a qual 

nascemos, há toda uma produção social, cultural e política da identidade racial/étnica no 

Brasil (IBGE, 2010); 

 Parda: Pardo, na definição do manual é uma mistura de cor, ou seja, é uma pessoa gerada 

a partir de alguma miscigenação, seja ela mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça 

(IBGE, 2010). 

 

5. Situação conjugal / Estado civil 

 Solteira  

 Casada /união consensual  

 Viúva  

 Separada  

 Ignorada  

 

6. Você tem filhos? Se sim, quantos? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 ou mais  

 

7. Qual a sua religião? 

 Católica  Santo dos Últimos Dias ou mórmons  

 Evangélica (evangélicos 

tradicionais, pentecostais e neopentecostai

s 

 Messiânicos 

 Espírita  Judia 

 Religião tradicional africana (tais como 

o Candomblé, o Tambor-de-mina, além 

da Umbanda) 

 Esotérica  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_dos_%C3%9Altimos_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopentecostal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neopentecostal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Messi%C3%A2nica_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B5es_tradicionais_africanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tambor-de-mina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esoterismo


118 

 

 Testemunha de Jeová   Muçulmana  

 Budista   Espírita. 

 Outra (especificar)  

 

8. Qual sua escolaridade ou nível de formação?  

 Graduação 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

9. Qual a sua média de renda mensal?  

 Menos de 2000 reais  

 Entre 2.000 e menos de 3.000 reais 

 Mais de 3000 reais 

 

INVESTIGAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

 

10. Você já foi vítima de alguma forma de violência no ambiente de trabalho, na comunidade 

ou no percurso de trabalho?  Se a resposta for sim, especifique o local do ocorrido. 

 Não  

 Sim.  

Especifique o local 

 Na Unidade de Saúde  Na secretaria de saúde  

 Na comunidade - zona urbana  No caminho para o trabalho  

 Na comunidade - zona rural  Outro local ____________________ 

 

11. Qual ou quais foram os tipos de violência da(s) qual (is) você foi vítima?   

 Discriminação Racial: significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência 

baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito 

de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício, em bases de igualdade, aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou 

qualquer outra área da vida pública (SANSONE, 1998); 

 Violência física: Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal (BRASIL, 2006); 

 Violência sexual: Entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 

manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 

coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 

sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos; 

 Violência psicológica: Entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 

que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 

perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Testemunhas_de_Jeov%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualista
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 Violência patrimonial: 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; 

 Violência moral: Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria. 

 

12. Por quantas vezes você foi vítima de algum tipo de violência? 

 Uma vez 

 Duas a três vezes  

 Quatro a cinco vezes 

 Mais de cinco vezes (várias vezes) 

 

13. Qual o meio de agressão utilizado pelo agressor?  

 Instrumento perfuro-cortante   Gestos 

 Arma de fogo   Palavras 

 Força corporal   Olhares 

 Objeto contundente   Empurrões 

 Enforcamento/sufocação   Correspondências (bilhetes, castas, etc...) 

 Queimadura   Outros  

 

 

14. Quem foi/foram os agressores?  

 Um (a) usuário (a) do serviço de saúde 

 Um parente de usuário do serviço de saúde 

 Um (a) colega de trabalho 

 Gestor local 

 Gestor regional 

 Outro. Especifique ___________________________________________________  

 

15. Qual/quais foram suas reações em relação à última situação de violência?  

 

 Ignorou e/ou silenciou  Denunciou ao colega de trabalho 

 Reagiu verbalmente e/ou fisicamente  Avisou a sua família 

 Procurou ajuda de amigos  Denunciou ao gestor 

 Denunciou a algum órgão governamental  Fez denúncia na delegacia de mulheres 

 Outra reação. Especifique 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

16. O fato de ter sido vítima de violência repercutiu de que maneira para sua saúde física? 

 Não houve repercussão para minha saúde 

física 

 Tremores                                                                           

 Distúrbios digestivos  Palpitações 

 Cefaléia                                                                                Dores musculares e/ou articulares de 

origem tensional  
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 Torcicolos  Não apresentei nenhuma das alterações 

acima citadas          

 Aumento do peso ou emagrecimento 

exagerado                

 Agravamento de doenças pré-existentes                             

 Hipertensão arterial  

Outra forma. Especificar 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

17. O fato de ter sido vítima de violência repercutiu de que maneira para sua saúde 

psicológica?  

 Não houve repercussão para minha 

saúde psicológica  

 Perda da auto-estima 

 Cansaço exagerado  Isolamento social                                                              

 Insegurança                                                                     Melancolia 

 Sensação de impotência   Pesadelos                                                                         

 Alterações da capacidade de 

concentrar-se e memorizar 

 Falta de iniciativa 

 Estresse  Mudanças de humor                                                         

 Diminuição da capacidade de 

enfrentar o estresse          

 Introversão 

 Vergonha  Não apresentei nenhuma das 

alterações acima citadas 

 Hipersensibilidade                                                             Medo  

 Irritação constante                                                            Depressão  

 

 

18. O fato de ter sido vítima de violência repercutiu para sua rotina de trabalho? 

 Sim   

 Não 

 

18.1 Se sua resposta foi sim, de que maneira aconteceu esta repercussão no trabalho? 

 Ambiente de trabalho passou a ser cansativo 

 Ambiente de trabalho passou a ser estressante 

 Ambiente de trabalho passou a ser temeroso 

 Mudou de função 

 Mudou de local de trabalho 

 Mudou de emprego 

 

19. Em sua opinião, qual ou quais foram os motivos pelos quais você foi vítima de alguma 

forma de violência? 

 Demora no atendimento por grande demanda de usuários 

 Limitação física ou de recursos da unidade de trabalho 

 Falta de integração multiprofissional na unidade de trabalho  

 Falta de diálogo com o (s) gestor (es) 

 Não compreensão, por parte da população, da filosofia de trabalho adotada  

 Não houve motivo ou outro motivo. Especifique ______________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, __________________________________________ 

____________________________________________________________________________, em pleno exercício 

dos meus direitos me disponho a participar da Pesquisa “Violência Contra Enfermeiras da Estratégia de Saúde 

da Família: Caracterização e Implicações”. Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

 

O trabalho Violência Contra Enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família: Caracterização e Implicações,  

terá como objetivos: 

 Traçar o perfil sócio-demográfico das enfermeiras; 

 Identificar os tipos de violências praticadas; 

 Identificar as estratégias de enfrentamento da situação;  

 Analisar as repercussões da violência na saúde física e mental; 

 Caracterizar o agressor;  

 Identificar as principais reações da vítima após ser agredida; 

 Conhecer os significados que os sujeitos da pesquisa atribuem à prática da violência e ser mulher; 

 Conhecer os significados que os sujeitos da pesquisa atribuem à prática da violência e ser enfermeira; 

 Conhecer os significados que os sujeitos da pesquisa atribuem à prática da violência e ser negra 

 

 Ao voluntário só caberá a autorização para responder aos questionários e não haverá nenhum risco ou desconforto 

ao voluntário. 

 Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, cumprindo as exigências da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

 O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da realização do 

trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

 Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade dos participantes em 

manter tais resultados em caráter confidencial. 

 Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e não haverá 

qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não 

haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

 Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe científica no número (Oi) 

(83) 8883-8149 com Jank Landy Simôa Almeida. 

 Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os dados, com o 

pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse. 

 Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor do mesmo, 

dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido: 

 

______________________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

JANK LANDY SIMOA ALMEIDA 

Pesquisador responsável 

 

 

 

 

Campina Grande __________/___________/___________ 

 

Muito Obrigado! 
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APÊNDICE C: FORMULÁRIO DE VALIDAÇÃO DE QUESTIONÁRIO E 

ENTREVISTA EM PESQUISA CIENTÍFICA ACADÊMICA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - PPGenf 

 

VIOLÊNCIA CONTRA ENFERMEIRAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA: Caracterização e Implicações 

 

Prezada Professora, este formulário destina-se à 1ª fase da validação do instrumento 

que será utilizado na coleta de dados em minha pesquisa de campo cujo tema é: Violência 

Contra Enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família: Caracterização e Implicações. 

Para isso, solicito sua analise no sentido de verificar se há adequação entre as questões 

formuladas e os objetivos referentes a cada uma delas, além da clareza na construção 

dessas mesmas questões. Caso julgue necessário, fique à vontade para sugerir melhorias 

utilizando para isso o verso desta folha. 

As colunas com SIM e NÃO devem ser assinaladas com (X) se houver, ou não, 

coerência entre perguntas, opções de resposta e objetivos. No caso da questão ter suscitado 

dúvida assinale a coluna (?) descrevendo, se possível, as dúvidas que a questão gerou no 

verso da folha. Sem mais para o momento antecipadamente agradeço por sua atenção e pela 

presteza em contribuir com o desenvolvimento da minha pesquisa. 

 

PERGUNTAS E OPÇÕES DE 

RESPOSTA 

OBJETIVO DA 

QUESTÃO 

Coerência Clareza 

  Sim Não ? Sim Não ? 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

 

Assinatura do Avaliador:____________________________________    
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“Não é justo aquele que julga as pressas, ou usa da violência; o sábio serenamente considera o 
que é certo e o que é errado”. 

 
Textos budistas 

 

Anexos  
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ANEXO A: PARECER DO CEP DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

 

                                                           
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANO 

FORMULÁRIO DE PARECER DO CEP – UEPB 

 

 

PROJETO CAAE N°: 0227.0.133.000-11 

 

PARECER 

 

X APROVADO 

NÃO APROVADO 

PENDENTE 

 

TITULO: “Violência na Enfermagem na Perspectiva de Gênero e de Raça: percepções de 

Enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família”. 

 

PESQUISADOR: JANK LANDY SIMOA ALMEIDA 

 

DESCRIÇÃO: Trata-se de uma pesquisa quantiqualitativa. Tem como objetivo geral 

investigar a violência de gênero e de raça contra enfermeiras negras na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), no município de Campina Grande – PB. O estudo é de relevância científica e 

social. O projeto encontra-se bem fundamentado. Durante o desenvolvimento da pesquisa, os 

pesquisadores adotarão os princípios éticos dispostos na RESOLUÇÃO 196/96 do CNS/MS. 

Neste sentido, sou de parecer favorável à sua aprovação, salvo melhor juízo. 

Campina Grande, 03 de junho de 2011. 

 

Relator: 04 


