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RESUMO 

 
Introdução: A violência doméstica contra a mulher apresenta-se como um problema 

complexo, e apesar de recorrente nos serviços de saúde, expõe-se como uma questão 

de difícil abordagem, constituindo um sério problema de saúde pública, por ser uma 

das principais causas de morbidade e mortalidade feminina. Objetivo: Descrever a 

percepção dos ACS no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. 

Metodologia: Pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa, 

desenvolvida em cinco unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), no 

município de Maceió/AL, obteve como critérios de inclusão tempo de serviço como 

ACS maior ou igual a 6 meses, estar desenvolvendo suas atividades no período da 

coleta , utilizou-se a técnica de questionário como instrumento de coleta dos dados. 

Resultado e discussão:  Foi possível identificar as fragilidades dos ACS frente à 

violência principalmente quando eles relatam não saber quais estratégias a serem 

tomadas diante o caso, assim como, acolher as vítimas e encaminha-lás para a rede 

de apoio. Conclusão: Essas barreiras revelam que falta capacitação dos ACS para 

enfrentar a violência doméstica durante a rotina de trabalho, portanto, é preciso 

capacitar os profissionais frente aos casos de violência doméstica contra a mulher, 

sensibilizando-os, possibilitando estes profissionais serem elementos importantes no 

processo de quebra do ciclo de violência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agentes comunitários de saúde, violência contra a mulher, 
modelos assistenciais, enfermagem. 
 
 
ABSTRACT 

 
Introduction: Domestic violence against women is a complex problem, and although 

recurrent in health services, it is a difficult issue to address, and is a serious public 

health problem, as it is a major cause of female morbidity and mortality. Objective: To 

describe the role of CHAs in addressing domestic violence against women. 

Methodology: Descriptive, exploratory research with quantitative approach, 

developed in five units of Family Health Strategy (FHS), in the city of Maceió / AL, 

obtained as inclusion criteria length of service as ACS greater than or equal to 6 

months, to be developing activities during the collection period, the questionnaire 

technique was used as a data collection instrument. Result and discussion: It was 

possible to identify the weaknesses of CHWs facing violence, especially when they 

reported not knowing which strategies to take in the case, as well as welcoming victims 

 
1 Acadêmica do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL. 
2 Docente do Curso de Enfermagem do centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL. 



 

and referring them to the support network. Conclusion: These barriers reveal that 

there is a lack of capacity of CHAs to face domestic violence during their work routine, 

therefore, it is necessary to train professionals regarding domestic violence against 

women, making them aware, enabling these professionals to be important elements in 

the process. breaking the cycle of violence. 
 

KEYWORDS: Community health agents, violence against women, care models, 
nursing. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 Segundo BRASIL (2017), é considerado violência contra as mulheres "qualquer ato 

de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, 

sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, coação ou 

privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada". 

 A violência doméstica contra a mulher apresenta-se como um problema complexo, e 

apesar de recorrente nos serviços de saúde, pode ser considerada uma questão de 

difícil abordagem. De um lado estão as instituições que, em geral, não apresentam 

condições técnicas e organizativas de atender esta demanda específica e os próprios 

profissionais de saúde que se sentem imponentes para lidar com este problema, e de 

outro, a dificuldade das mulheres em falar sobre sua vivência de violência (ANDRADE; 

FONSECA, 2008). 

 No Brasil e no mundo, a violência que vitima as mulheres se constitui em sério 

problema de saúde pública, por ser uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade feminina (BRASIL, 2016). 

 Na composição dos serviços da área da saúde na Rede de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, ressalta a Atenção Básica à Saúde (AB) com potencial para 

tornar-se a porta de entrada para as mulheres que vivenciam relações violentas de 

gênero (MARQUES et al, 2017). Associada a equipe de profissionais que compõe a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), o Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

destaca-se por desenvolver seu trabalho mais próximo dos usuários, residindo na área 

de atuação e realizando visitas domiciliares cotidianamente, o que propicia contato 

com as reais condições de vida da comunidade assistida (JESUS et al, 2014). 

 O ACS é considerado o elo entre o serviço de saúde e a comunidade, com condições 

de avaliar a dinâmica da família e, muitas vezes, identificar situações de risco ou de 

violência consumada, pela própria observação ou pelo vínculo que estabelecem com 



 

a clientela (FONSECA et al, 2009). 

 Por meio das atividades atribuídas aos ACS pode-se dimensionar a maneira como 

eles inserem-se na ESF e, a partir disso, traçar sua importância dentro da equipe para 

o auxílio com as vítimas de violência doméstica. A atuação do ACS abrange a visita 

domiciliar, que pode favorecer a identificação de sinais ou sintomas de violência 

doméstica contra a mulher, notificações dos casos e encaminhamentos necessários, 

reforçar sobre a importância do atendimento médico e psicológico, enfatizando o 

acompanhamento integral, além de informar sobre seus direitos trabalhistas, de saúde 

e outros (BRASIL, 2009). 

 A presente pesquisa foi motivada pelas autoras durante a vivência das atividades de 

estagio curricular desenvolvidas na disciplina estágio supervisionado I, na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) através do relato de uma ACS, que despertou a dúvida se os 

próprios conseguiam detectar os sinais e sintomas de violência doméstica contra a 

mulher, como também, a importância do seu papel nesse processo. 

 Posto isto, acredita-se que os Agentes Comunitários de Saúde não possuem condi-

ções para identificar sinais de violência doméstica contra a mulher e desconhecem 

sobre os serviços de saúde competentes para ajudá-la de maneira integral. Então 

questionam-se: Qual é a percepção dos Agentes Comunitários de Saúde na Rede de 

Enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher? 

2. METODOLOGIA 
 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de abordagem qualitativa, realizada 

com Agentes Comunitários de Saúde que atuam na Estratégia de Saúde da Família 

do município de Maceió. De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados. 

 A escolha dos participantes foi feita de forma aleatória com o sorteio dos bairros e 

das Unidades de Saúde onde seria realizada a pesquisa. Foram selecionados os 

seguintes critérios de inclusão: tempo de serviço como ACS maior ou igual a 6 meses 

devido experiência profissional, estar desenvolvendo suas atividades no período da 

coleta e como critérios de exclusão: estar de férias, folga e licença em geral, além 

daqueles que não aceitaram participarem. 



 

 Os ACS que aceitaram participar da pesquisa, foram convidados a assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo preservadas todas as 

informações que possam permitir sua identificação. 

 Os dados foram coletados por meio da aplicação do formulário composto por 4 

perguntas sobre a percepção dos ACS em relação a violência doméstica contra a 

mulher. Foram entregues 70 questionários, nos quais 16 foram respondidos, porém 1 

foi excluído devido o entrevistado não preencher o tempo de atuação como ACS. 

 A amostra se constituiu por 16 ACS com idades entre 33 e 65 anos, 68,73% (11) do 

sexo feminino, com experiência mínima de 7 anos e máxima de 22. Os participantes 

receberam códigos numéricos, ACS 1, ACS 2, e assim sucessivamente, para garantir 

o anonimato das informações, conforme se observa no Quadro 1. 

 A análise de conteúdo foi baseado na técnica de Bardin, que  configura a análise de 

conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(BARDIN, 1977). 

Quadro 1 – Caracterização dos Agentes Comunitários de Saúde participantes da 
pesquisa. 
 

PARTICIPANTE IDADE SEXO TEMPO DE ATUAÇÃO 

ACS 1 65 anos Feminino 23 anos 
ACS 2 44 anos Feminino 08 anos 
ACS 3 65 anos Feminino 22 anos 
ACS 4 44 anos Feminino 11 anos 
ACS 5 38 anos Feminino 11 anos 
ACS 6 33 anos Masculino 10 anos 
ACS 7 51 anos Feminino 10 anos 
ACS 8 41 anos Feminino 16 anos 
ACS 9 38 anos Feminino 11 anos 
ACS 10 52 anos Masculino 21 anos 
ACS 11 43 anos Feminino 11 anos 
ACS 12 34 anos Masculino 15 anos 
ACS 13 49 anos Feminino 11 anos 
ACS 14 42 anos Masculino 15 anos 
ACS 15 Não informado Feminino 07 anos 

 Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

 Esse projeto seguiu todas as recomendações estabelecidas pela Resolução 466/12 

que regulamenta as pesquisas com seres humanos, bem como da Resolução 510/16 

que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, 

tendo sido aprovado pelo de Comitê de Ética em Pesquisa com o Parecer n° 3.614.773 



 

de 02 de outubro de 2019. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 A primeira Unidade de Registro apresenta o entendimento dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) sobre violência, diante da qual, os participantes descrevem também 

as suas tipificações: 

ACS 3:  Todo e qualquer tipo de tratamento do agressor a 
vítima, tanto na forma psicológica como na física. 

 
ACS 5: Toda e qualquer agressão psicológica, econômica e 

física desferida contra qualquer pessoa, independente do sexo; 
além da violência sexual. 

 
ACS 8: Toda e qualquer coisa que seja feita contra a sua 

vontade, seja moral, sexual, psicológica e patrimonial. 
 

ACS 14: Tudo aquilo que vai de encontro a vontade do 
outro. 

 Observa-se nas falas dos participantes que, existe uma compreensão sobre o 

conceito de violência, relacionada a algo que contraria a vontade do indivíduo, sobre 

o qual Miranda (2008), afirma ser um problema social global, que atravessa a história 

humana, sendo encontrada em todas as sociedades e tradições culturais. Trata-se de 

uma problemática interdisciplinar que hoje tem um lugar garantido enquanto foco de 

atenção da mídia, do discurso político e da sociedade. 

 No caso específico da violência doméstica, Lopes et al. (2016), afirmam constitui-se 

como uma violação dos direitos humanos que se configura como qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher. 

 No que se refere às estratégias adotadas pelos profissionais, na condução dos casos 

em que é constatada a violência doméstica, os ACS manifestaram ausência de 

conhecimento sobre o fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência 

doméstica, o que pode  impactar na desarticulação dos serviços que compõem a rede 

de enfrentamento ao problema, além da dificuldade acerca da conduta adequada, 

caracterizando-se como um dos problemas citados pelos ACS no que se refere à 

atuação frente a violência. Assim, na segunda Unidade de Registro que, os ACS 

afirmam que a vontade da mulher em não querer denunciar é sempre respeitada e 

que em muitas situações “nenhuma” conduta é adotada: 



 

 

ACS 3:Geralmente, quando sabemos, a vítima teme denunciar, e 
nós respeitamos. 

 
ACS 8: Nenhuma (conduta). 

 
ACS 10:  Aconselhamos, respeitando a vontade de ir adiante na 

denúncia ou não. Geralmente, a dependência econômica e 
afetiva, são fatos inconstantes nas decisões das mulheres. 

 Os ACS orientam a vítima a procurar a Unidade de Saúde da Família (ESF), mas 

muitos não notificam o caso, o que contribui para a invisibilidade do problema. Quando 

o profissional de saúde relata aceitar e respeitar à decisão das vítimas de não 

denunciar, faz menção principalmente à integridade das mulheres. Por outro lado, 

quando relata não adotar nenhuma estratégia, por não saber agir diante do caso, 

demonstra a necessidade de maior articulação entre as políticas de enfrentamento da 

violência e as ações voltadas à qualificação profissional. 

 Para Hesler (2013), a Atenção Básica como porta de entrada para resolução de 

diversos problemas, deve ser capaz de acolher e encaminhar os casos onde a 

violência doméstica é identificada. No que tange à assistência às mulheres em 

situação de violência, a Política Nacional deve garantir o atendimento humanizado e 

qualificado àquelas em situação de violência por meio da formação continuada de 

agentes públicos e comunitários; da criação de serviços especializados (BRASIL, 

2011). 

 Ao serem indagados sobre as dificuldades enfrentadas na assistência às mulheres 

vítimas de violência, observam-se na terceira Unidade de Registro, relatos sobre a 

falta de informação e treinamento adequado para lidar com a situação, além de medo 

do agressor, revelando que a questão da violência doméstica não é abordada com 

constância na atuação do ACS. 

ACS 3: Como sempre, a vítima teme represálias, e o ACS se 
acha incapacitado de tomar outras decisões, dentre elas, 

denunciar. Pois, (os agressores) são pessoas violentas. 
 

ACS 5: Falta de informação, (medo do) agressor que é ligado 
ao tráfico, medo de denunciar. 

 
ACS 6: Falta de treinamento adequado para enfrentar a 

situação. 
 



 

 As falas revelam quais as dificuldades que os ACS enfrentam para proporcionarem 

assistência necessária nos casos de violência contra as mulheres e assim impedindo 

o envolvimento dos profissionais na intervenção dos casos, quando as mulheres 

relatam a eles a violência sofrida. Também é relatada a necessidade de educação e 

treinamento para que os mesmos, saibam de que forma podem auxiliar a vítima.   

 Os ACS assim como outros profissionais de saúde precisam reconhecer que essa 

situação necessita de uma rede intersetorial, excluindo a exigência de cada profissão 

atuar sozinha. Ainda de acordo com os dados coletados nesta pesquisa, percebe-se 

que a maioria dos entrevistados não conhecem o fluxograma que apresenta a 

assistência às mulheres vítimas de violência doméstica nas unidades em que 

trabalham. O fluxograma é a expressão que descreve o processo desde o momento 

em que é recebida/percebida a agressão incluindo os encaminhamentos necessários, 

sendo, portanto, um manual de conduta para o ACS. 

 A ausência ou desconhecimento da rede de atendimento contribui para que, os 

profissionais que atuam na atenção básica, sintam-se limitados ou incapazes de 

abordar a questão na sua prática assistencial (OSIS; DUARTE; FAUNDES, 2012). 

Para Scarance (2019), a falta de informação impede a atuação dos ACS já que para 

se prevenir a violência é necessário haver conscientização, que por sua vez, está 

diretamente relacionada à informação. Embora a violência aconteça em todas as 

classes sociais, acredita-se que quanto mais educação formal, menos violência.     

 A quarta Unidade de Registro, apresenta a percepção dos ACS sobre os fatores 

necessários para assistir integralmente a mulher vítima de violência doméstica. 

Percebe-se que, para os participantes da pesquisa, existe a necessidade de melhorar 

a assistência prestada para que a vítima seja assistida de adequadamente, desde a 

identificação dos casos até o encaminhamento, considerando que são esses os 

profissionais responsáveis por fazer a ligação entre a comunidade e a Unidade de 

Saúde. 

ACS 2: O acolhimento 

 
ACS5: Respeito, orientações precisas e corretas, profissionais 

capacitados e USB equipadas. 
 

ACS 7: Saber para onde encaminhar essa vítima. 

 

 Quando identificado os sinais e sintomas de violência durante as visitas domiciliares, 



 

por exemplo, ou quando relatado pela vítima, é necessário garantir atendimento 

acolhendo a vítima. De acordo com Hesler (2013), o acolhimento é imprescindível 

para conhecer a história da vítima, principalmente para encorajá-las a denunciar, sem 

julgamento diante da situação. Assim, como relatam Schraiber et al (2000), para 

prestar uma assistência apropriada a população, deve-se evitar rótulos pejorativos, 

retornos repetidos e inúteis aos serviços de saúde e condutas potencialmente 

iatrogênicas. 

4. CONCLUSÃO 
 
 Diante dos resultados obtidos é possível identificar que uma das principais barreiras 

para o fornecimento da assistência as mulheres vítimas de violência é a ausência de 

capacitação dos ACS que acaba impedindo-os de enfrentar esses tipos de problemas 

durante a sua rotina de trabalho. O medo do agressor acaba se unindo a essa 

ausência de capacitação, potencializando as lacunas que impedem a assistência com 

qualidade. 

 A violência doméstica contra a mulher é vivenciada nas residências e necessita ser 

denunciada e vista como crime, fazendo-se respeitar e valer os direitos da mulher, 

punindo o agressor, como previsto na Lei Maria da Penha. Ainda que existam redes 

de enfrentamento a violência contra a mulher, pouco valem se não colocadas em 

práticas. Os agentes precisam ser periodicamente capacitados para devidas atuações 

frente a essas situações, pois constantemente deparam-se com novos 

acontecimentos em seu território. 

 A pesquisa revelou que como questão de saúde pública esses tipos de violências 

devem ser foco de atenção na promoção e prevenção de saúde nas unidades de ESF, 

visto que a violência doméstica que está presente na nossa sociedade, também estar 

presente nas unidades de saúde, pois os relatos ACS expressão que ela é visível, o 

que exige conhecimento e preparo que os mesmos revelam não ter, dificultando que 

a ação destes profissionais possam apoiar, encaminhar e ou orientar as mulheres 

vítimas de violência. 
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