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RESUMO 

A violência apresenta-se como um problema de saúde pública em âmbito mundial e 

interfere na vida daqueles que trabalham ou que recebem cuidados de saúde. No Rio de Janeiro, 

devido à questão de vulnerabilidade nos territórios, tornou-se necessária a prática de estratégias 

que favoreçam o processo de trabalho dos profissionais que vivenciam momentos de tensão nas 

áreas de diferentes conflitos. Para o enfrentamento de toda essa problemática o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha vem desenvolvendo, a estratégia do Acesso Mais Seguro 

(AMS), em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Objetivos: O 

objetivo geral deste estudo foi analisar os aspectos estruturais e características da implantação 

do AMS na área 1.0 do município do Rio  de Janeiro. Os objetivos específicos foram descrever 

a distribuição dos tipos de classificação de risco do AMS nas unidades de atenção primária à 

saúde na área em estudo e  analisar os componentes dos planos de ação das unidades. 

Metodologia: foi desenvolvido um estudo de caso descritivo e exploratório que utilizou dados 

secundários disponibilizados pela gestão da área programática 1.0, do ano de 2018, sobre 

estrutura de apoio, planos de ação e notificações do AMS na área. Resultados: Com as 

informações disponíveis na CAP 1.0, foi estruturada uma descrição do caso dividida em três 

partes principais: a estrutura de apoio técnico, os planos locais de unidades e o consolidado de 

notificações, tendo como base a classificação de risco feita pelas unidades no período de janeiro 

a setembro de 2018. Os componentes dos planos locais das unidades apresentaram-se com 

grande adesão ao conteúdo dos protocolos prévios e as notificações de classificações de risco 

com as cores amarelo e vermelho, concentraram-se e quatro unidades, onde houve prováveis 

interrupções de ações planejadas de assistência, neste período Considerações Finais: Embora 

o desenvolvimento das ações do AMS se apresente com resultados favoráveis para a proteção 

das equipes de saúde, não é possível estimar as perdas para a população assistida, quando 

consideradas as interrupções de serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família; Violência; Pessoal de Saúde.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Violence is a worldwide public health problem and interferes with the lives of those who work 

or receive health care. In Rio de Janeiro, due to the issue of vulnerability in the territories, it 

became necessary to practice strategies that favor the work process of professionals who 

experience moments of tension in the areas of different conflicts. The International Committee 

of the Red Cross has been developing the strategy of Safer Access (AMS), in conjunction with 

the Municipal Health Department of Rio de Janeiro. Objectives: The general objective of this 

study was to analyze the structural aspects and characteristics of the AMS implantation in area 

1.0 of the city of Rio de Janeiro. The specific objectives were to describe the distribution of the 

types of AMS risk classification in the primary health care units in the study area and analyze 

the components of the action plans of the units. Methodology: a descriptive and exploratory 

case study was developed that utilized secondary data provided by the management of program 

area 1.0, of the year 2018, on support structure, action plans and AMS notifications in the area. 

Results: With the information available in CAP 1.0, a case description was structured in three 

main parts: the technical support structure, the local unit plans and the consolidated 

notifications, based on the risk period from January to September 2018. The components of the 

local plans of the units presented with great adherence to the content of the previous protocols 

and the notifications of risk classifications with the colors yellow and red, concentrated and 

four units, where there were probable Although the development of AMS actions presents 

favorable results for the protection of health teams, it is not possible to estimate the losses for 

the assisted population, considering the interruptions of health services.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A violência apresenta-se como um problema de saúde pública em âmbito mundial que 

vem crescendo continuamente e tem relação tanto com aqueles que fornecem como para aqueles 

que recebem cuidados de saúde (KAISER e BIANCHI, 2007).  

Este estudo está voltado para o conhecimento sobre uma estratégia específica que se 

instala no processo de trabalho das unidades de atenção básica do município do Rio de Janeiro, 

como mecanismo de proteção das equipes de saúde, frente aos riscos ligados a violência nos 

territórios. Essa estratégia específica foi desenvolvida pelo Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha (CICV), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), 

denominando-se de  Acesso Mais Seguro (AMS), (CICV, 2013).  

 Para Minayo (2003) a violência é um fenômeno humano e social pelo seu caráter 

relacional, multicausal e polissêmico, que o torna complexo em sua manifestação e origem, não 

devendo ser analisado fora de seu contexto. Como questão social está relacionada à saúde, já 

que se associa com qualidade de vida, lesões físicas, morais e psíquicas, que resultam em 

atendimento ou cuidados na rede de serviços de saúde. 

 Embora se saiba que incidentes de violência ocorram em todos os ambientes de trabalho, 

alguns setores estão particularmente mais expostos a ele. Na Atenção Primária em Saúde (APS) 

muitas das atividades profissionais são executadas em áreas onde são frequentes as situações 

de conflito urbano e violência, tais como periferias e locais onde existe o tráfico de drogas. Os 

profissionais que atuam nesse ambiente podem ser vítimas de violência no trabalho, uma vez 

que a maior parte das unidades de saúde está localizada em áreas mais propensas à violência, 

sendo consideradas áreas de risco. (CICV, 2013) 

 Contrera-Moreno (2004) relata a questão da importância da localização geográfica dos 

serviços de saúde, onde muitas das unidades estão inseridas em regiões com elevados índices 

de violência externa, como as periferias e locais onde existe o tráfico de drogas que favorece a 

violência no território e no ambiente de trabalho em saúde dos profissionais. 

No Rio de Janeiro, devido à questão de vulnerabilidade nos territórios, tornou-se 

necessária a prática de estratégias que favoreçam o processo de trabalho dos profissionais que 

vivenciam momentos de tensão nas áreas de diferentes conflitos. Para o enfrentamento de toda 

essa problemática o CICV, visando a proteção do acesso à saúde em contextos de violência e 
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em parceria com a Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção e Saúde 

(SUBPAV) da Secretaria Municipal  de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), vem desenvolvendo, 

desde 2010, a estratégia do Acesso Mais Seguro (AMS), (CICV, 2013).  

 O programa AMS tem como objetivo:  

 

“identificar os riscos a que as equipes de Saúde da Família 

estão expostas, estabelecer procedimentos que previnam os 

incidentes de segurança e reduzir as suas consequências, 

facilitando o acesso à saúde da população adscrita” (CICV, 

2013, p. 6). 

 

O CICV ressalta que o AMS tem como objetivo reduzir e prevenir o impacto da 

violência aos profissionais de saúde que atuam na atenção primária em comunidade com 

vulnerabilidade à violência de forma a reverter a tendência de crescimento dos crimes e de criar 

um ambiente sustentável para ações preventivas. (CICV, 2013) 

 O acesso aos cuidados primários de saúde fica ameaçado sempre que o trabalhador da 

saúde se sentir ameaçado em determinado ambiente geográfico e social, em situações de 

conflito e condições específicas que  tornem este acesso particularmente vulnerável à violência 

(COOPER & SWANSON, 2002). 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro registrou que, de janeiro a 

julho de 2017, 1.266 (mil duzentos e sessenta e seis) notificações por eventos de violência foram 

efetuados, resultando no fechamento parcial ou total das unidades de saúde tipo Clínica da 

Família e Centros Municipais de Saúde. Essas notificações surgiram a partir da implantação da 

estratégia AMS na APS do município. O fechamento de unidades ocorreu em parte dessas 

notificações de situações de violência no território e essa é uma experiência diferenciada, como 

assunto de interesse dentro do campo da APS, em grandes cidades brasileiras. 

A motivação para realização deste estudo surgiu na minha trajetória profissional como 

enfermeira e professora de uma universidade, acompanhando alunos do quarto e nono período 

na disciplina de Saúde Coletiva, em algumas Clínicas de Saúde da Família e Centros Municipais 

de Saúde dos municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, nas quais a violência no território 

se apresentava no cotidiano das equipes de saúde. Além deste fato, sou residente de uma área 
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na Cidade do Rio de Janeiro, onde há alto índice de violência urbana, sendo diretamente afetada 

por este contexto. 

Assim, como questão norteadora que orientou o desenvolvimento do presente estudo, 

surgiu o interesse em conhecer como está sendo desenvolvido o programa do Acesso Mais 

Seguro em unidades da APS da SMS do Rio de Janeiro?  Essa pergunta se baseia na 

compreensão de que se justifica dar maior visibilidade, no meio acadêmico, à situação de 

implementação de uma estratégia, hoje já bastante integrada à rotina das unidades básicas na 

Cidade do Rio de Janeiro. 

Houve a escolha da área da Coordenadoria de Atenção Primária 1.0 (CAP 1.0) como 

referência para a pesquisa, devido à situação de existência da disponibilidade de acesso à equipe 

de apoiadores do AMS na Coordenadoria, além da proximidade com a localização do campus 

da universidade, onde está o programa de mestrado proponente do estudo e porque é uma área 

com grande parte da população vivendo em situações de violência urbana. Com as informações 

disponibilizadas na CAP 1.0, buscou-se alcançar o objetivo principal deste estudo, que foi 

analisar os aspectos estruturais e características da implantação do AMS na área, como um caso 

que representa, de algum modo, práticas relacionadas a esta temática, na APS do Rio de Janeiro. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O Fenômeno da Violência 

 A violência tem sido uma constante na formação, na existência e nas relações de todas 

as sociedades.   

“Nunca existiu uma sociedade sem violência, mas sempre 

existiram sociedades mais violentas que outras, cada uma 

com sua história” (MINAYO, 2006, p. 15). 

 

 As causas desse fenômeno, múltiplas e complexas, que estão relacionadas a 

determinantes sociais e econômicos, têm sido responsáveis por toda uma transformação nos 

hábitos e comportamentos das pessoas e na organização urbana. Vive-se numa sociedade do 

medo e de privação do convívio social, com isolamento das pessoas, por conta da violência 

(PENNA, 2008). Todos são afetados por uma estrutura social desigual e injusta, que alimenta 
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focos de  violência, manifestados nas relações domésticas, de gênero, de classes e no interior 

das instituições (MINAYO & SOUZA, 1999). 

 Não há lugar totalmente protegido e, em alguns locais, a presença da violência é tão 

constante no cotidiano das pessoas, que muitos sequer percebem como esta os atinge. (VELHO, 

2000). 

 Ao longo dos tempos e da evolução das sociedades, o conceito de violência tem 

assumido um caráter dinâmico e não consensual, que se modifica de acordo com épocas, locais 

e circunstâncias (MINAYO, 2006). 

 Por ser um fenômeno complexo e multicausal, que atinge todas as pessoas, a violência 

foge a qualquer conceituação simplificada. De acordo com Krug et al., (2002) a análise desse 

fenômeno tem várias definições, visam também a sua mensuração científica. A interpretação 

sobre formas de violência ocorre em função de diversos contextos socioculturais, que podem 

legitimar ou reprovar as práticas relacionais, existindo diferentes classificações e abordagens 

sobre violência (LOUREIRO, 2016). 

Não há propriamente uma única definição de violência e uma proliferação de 

significados, nos obriga a um esforço de reflexão, procurando identificar por detrás do termo 

os processos e as dinâmicas sociais que à violência estão associados (MERHY et al., 2005). 

 Existe um entendimento de que as causas da violência são multifatoriais e que, no nosso 

meio, são resultantes de fatores econômicos – desemprego, pobreza, desigualdades – e de 

precárias condições de moradia e de acesso a serviços essenciais tais como escola, saúde, 

transporte coletivo, assistência social, lazer e segurança pública. Dessa maneira, compreender 

a violência implica considerar todos esses fatores, identificar e respeitar as características do 

território onde se instala e dos seus determinantes sociais (RIBEIRO, et al., 2016). 

No campo da Saúde, a OMS, em 2002, publicou o primeiro Relatório Mundial sobre 

Violência e Saúde, apresentando o conceito de violência que ainda se mantém como referência 

atualmente. 

[...] o uso de força intencional, física, poder real ou sob 

forma de ameaça  contra si próprio, contra outra pessoa, 

grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação de 

liberdade (KRUG et al., 2002, p. 5). 
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 A definição utilizada pela OMS apresenta ampla abordagem e engloba várias noções, 

como as de intencionalidade, poder, alvo, natureza e impacto (LOUREIRO, 2016). 

 Dahlberg e Krug (2006) explicam que o uso da palavra “poder” associada ao termo “uso 

de força física” amplia conceito de ato violento, não se restringindo somente à questão da força 

física, fazendo referência também a uma ampla gama de consequências, não somente como 

lesões físicas ou morte.  

“Ela reflete um reconhecimento cada vez maior por parte 

dos pesquisadores e profissionais acerca da necessidade de 

incluir a violência que não resulta necessariamente em 

lesões ou morte, mas que, contudo, oprime as pessoas, as 

famílias, as comunidades e os sistemas de assistência à 

saúde no mundo todo (KRUG et al., 2002, p. 5).  

Definir os resultados somente em termos de lesões ou mortes,  limita a compreensão da 

totalidade do significado da violência sobre as pessoas, as comunidades e a sociedade. A 

violência é um problema da sociedade e um objeto de movimentos sociais (MINAYO & 

SOUZA, 1999).   

 Domenach (1981 apud MINAYO, 2006, p. 14) sublinha o fato de que a violência está 

inscrita e arraigada nas relações sociais, não podendo, portanto, ser considerada apenas como 

uma força exterior se impondo aos indivíduos e às coletividades. 

 Ao sistema de assistência à saúde, propriamente dito, as consequências da violência, 

dentre outros aspectos, infligem elevados gastos com estruturas pré-hospitalares, emergência, 

assistência e reabilitação, processos muito mais custosos que a maioria dos procedimentos 

médicos convencionais (MINAYO, 2006). 

 O custo anual com despesas de saúde relacionadas à violência, no mundo se traduz em 

bilhões de dólares, acrescidos de outros bilhões referentes as economias dos países, relativos a 

licenças médicas, direitos trabalhistas e outras questões envolvidas (DAHLBERG; KRUG, 

2006). 
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2.2 Tipologias da Violência 

 

A Organização Mundial de Saúde caracteriza a violência em diferentes tipos, sendo 

estes divididos em três categorias.(WORLD HEALTH ORGANIZATION  et al,2005) 

 

a) Violência autodirigida - A violência auto- infligida ou 

autodirigida é dividida em comportamento suicida e 

agressão auto infligida. A primeira refere-se a pensamento 

e tentativas de suicídio e a segunda referente a 

automutilação. 

b) Violência interpessoal - Também se divide em duas 

subcategorias violência de família e de parceiros íntimos e 

violência comunitária. A primeira ocorre principalmente 

nos lares entre membros da família ou parceiros íntimos e 

a violência na comunidade ocorre entre indivíduos com ou 

se relação pessoal que pode se conhecer ou não e ocorre 

fora do domicílio. 

c) Violência coletiva é subdividida em violência social, 

política e econômica. A violência coletiva normalmente é 

feita por grandes grupos organizados ou países.  

 

 A fim de ressaltar os aspectos e as relações entre os diferentes tipos e natureza da 

violência, esse esquema de tipologia permite compreender, sob as múltiplas formas de 

expressão, os padrões complexos da violência no dia a dia dos indivíduos, famílias e 

comunidades (KRUG et al., 2002). 

 Cada categoria pode ser dividida para refletir tipos mais específicos de violência 

representadas quanto à natureza dos atos violentos, pela relevância do contexto, bem como pela 

relação entre agressor e vítima e, no caso da violência coletiva, a partir das suas possíveis 

motivações (Figura 1) (KRUG et al., 2002). 
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Figura 1 – Tipologia da Violência 

 

Fonte: (KRUG et al., 2002) 

 

 Minayo (2006) acrescentou a essa classificação a violência estrutural, que se refere aos 

processos sociais, políticos e econômicos que reproduzem a fome, a miséria e as desigualdades 

sociais, de gênero e etnia. Esse tipo de violência poderá ocorrer sem a consciência explícita dos 

sujeitos, perpetuando processos sócio históricos, algumas vezes, naturalizando- se na cultura, 

determinando privilégios e formas de dominação. 

 

[...] Considerada natural, permanece silenciosa e difusa na 

sociedade. É usada como instrumento de poder 

transformado em direito (legitimidade). Presente nas 

instituições, estabelece os limites culturalmente aceitos da 

violência aberta (sobretudo a física) numa sociedade. 

(MINAYO, 2006).  

 

 Ainda a partir desta autora com esse tipo de violência é entendido como aquele que 

oferece um marco à violência do comportamento e aplica-se tanto às estruturas organizadas e 

institucionalizadas da família como aos sistemas econômicos, culturais e políticos  (MINAYO, 

2007). 
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Violência interpessoal comunitária é que ocorre entre indivíduos que não possuem uma 

relação de parentesco (consanguíneo ou não), embora possam se conhecer (conhecidos) ou são 

não (estranhos), ocorrendo em espaços públicos e espaços institucionais como escolas, 

ambiente de trabalho, instituições de correção e outras (KRUG et al. 2002). 

No entender de Souza et al. (2005), a violência interpessoal é aquela que se expressa na 

forma de atentado contra a vida do outro, ou seja, a violência hetero infligida. Sendo praticada 

por meio de agressão às pessoas, por atentado à sua integridade e vida e/ou a seus bens, e 

constitui objeto de prevenção e repressão por parte das forças de segurança pública e do sistema 

de justiça. 

 É importante ressaltar que a distribuição da morbimortalidade por violência interpessoal 

além de apresentar diferenciais por gênero e faixa etária, também passa por influências étnicas 

e de classe social. Já foi referido que as vítimas preferenciais são homens e jovens, negros ou 

descendentes dessa raça ou etnia; moradores das áreas periféricas e pobres das grandes cidades, 

com baixo ou nenhum grau de escolaridade e de qualificação profissional (MINAYO & 

SOUZA, 1999).  

 Constituem uma parcela da população que se encontra excluída da participação e das 

decisões socioeconômicas e políticas da sociedade e, por isso mesmo, suas mortes não geram 

muita indignação., passam a ser naturalizadas. Costumam ser justificadas pelo estereótipo, 

ideologicamente criado, de que seriam os “bandidos brasileiros (SOUZA et al., 2005). 

Porém, a definição de violência comunitária,  não se restringe a um tipo específico de 

vítima, seja em função de sua idade ou sexo, ou ao local onde ocorre e o tipo de relação entre 

vítima e agressor, podendo se relacionar a diferentes circunstâncias e contextos. (SOUZA et al., 

2005). 

 Outro aspecto a ser ressaltado é que além dos custos médicos, existem outros de 

extrema relevância que nem sempre são considerados e calculados: os relacionados à perda de 

produção, aos processos judiciais, aos benefícios previdenciários, ao resgate e à remoção das 

vítimas, entre outros. Souza et al. (2005) .Concluem que a violência interpessoal impacta 

dramaticamente a população brasileira e sobrecarrega o setor da saúde,  com uma crescente 

demanda por atendimento e altos custos.( RIBEIRO E SILVA,2018) 
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2.3 Violência Urbana 

 

Segundo Weyrauch (2011), a violência urbana pode se manifestar de diferentes formas, 

individual/ou coletiva; segundo a sua natureza pública ou privada de seu processo de produção, 

e  quanto ao nível de privação da sua população dos direitos sociais. 

Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, a violência urbana mostra-se como 

metropolitana e as altas taxas de mortes violentas e homicídios se concentram nas capitais dos 

Estados (ZALUAR et al.,1994). 

A violência vem piorando cada vez mais no Rio de janeiro segundo análise dos 

indicadores de violência fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública do Estado (ISP, 2015). 

Baseado nessa informação, evidencia-se que houve um aumento da sensação de insegurança, 

crimes de homicídios, vítimas de projétil de arma de fogo atingidas de forma aleatória (bala 

perdida), e os assaltos com faca e roubo de celulares e carros, oriundo das desigualdades sociais 

e do descontrole na urbanização.(INSTITUTO DE SEGURANÇA PUBLICA,2015) 

Quando abordamos a questão do crescimento acelerado e desordenado caracterizamos 

um processo conhecido no Brasil e chamado de favelização, que envolve problemas no espaço 

urbano, a segregação urbana e a exclusão social.( HAYEC,2009) 

No presente estudo, foi escolhida intencionalmente , no município do Rio de Janeiro,  a 

Área Programática 1.0 (AP 1.0)  como aquela a ser estudada, sendo que nos bairros e territórios 

desta região, há uma importante proporção de domicílios em áreas de favelas e as unidades de 

saúde estão bem próximas destas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil apresenta 

6.329 favelas em todo o país, onde 6% da população está inserido nesse processo de espaços 

irregulares, desordenados e com diversos problemas estruturais, esse processo segundo esta 

fonte costuma ser comum nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belém 

e Salvador. (IBGE, 2010). 

O grande desafio do Estado hoje é construir sua soberania sobre o conjunto dos 

territórios da cidade de forma legítima. Para isso, não basta ocupar os territórios com repressão, 

mas nele permanecer, desenvolvendo um leque de ações que permitam a incorporação daquela 

área ao território onde ele consegue exercer a soberania (SOUZA, 2009). 
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No município do Rio de janeiro e na área da AP 1.0, nos bairros e territórios desta região, 

há uma importante proporção de domicílios em áreas de favelas e as unidades de saúde estão 

bem próximas destas. 

 Neste contexto,  armas em geral e fuzis passaram a fazer parte no cenário carioca,  assim 

como o carro blindado de guerra utilizado no enfrentamento ao tráfico nas favelas, um território 

densamente povoado, alguns com cerca de 20 mil habitantes por km2, com os efeitos colaterais 

para os moradores, a população civil (SOUZA, 2009). 

 Desde a década de 80, assistimos uma escalada de violência na cidade do Rio de Janeiro; 

provocada também pela privatização da soberania nas favelas e periferias por grupos criminosos 

armados. Esse problema foi agravado porque estratégias das forças de segurança marcam uma 

opção pelo enfrentamento bélico contra os grupos armados, com questionado trabalho de 

inteligência e ações técnicas voltadas para a desarticulação desses grupos. ( HAYEC,2009) 

 Desse modo, estabeleceram-se nas favelas verdadeiras arenas de guerra, com o uso cada 

vez maior de novas e mais poderosas armas. As forças em combate, inclusive a policial, 

passaram a se utilizar da violência extrema contra os inimigos (SOUZA, 2009). 

 Policiais, bandidos, justiceiros e seguranças travam batalhas diárias matando e pondo 

em risco a segurança de toda a população. O fenômeno das "balas perdidas" e suas vítimas 

fatais acaba por ser incorporado ao cenário já descrito (VELHO, 2000). 

 A legitimação da soberania desses grupos privados em territórios cada vez mais 

numerosos da cidade, decorre da sua capacidade de manterem o monopólio da autoridade e, 

desse modo, de ordenarem o cotidiano das pessoas que vivem nesses territórios, onde estão 

localizados comércio, escolas e postos de saúde, com relação de conflitos entre as forças 

policiais e grupos de criminosos, interferindo diretamente na vida da população residente. Junto 

a isso,  extorsões e mortes, passam a caracterizar a ação dos grupos policiais, que se tornam os 

“bárbaros” ao visarem este controle do território (SOUZA, 2011). 

 

2.4 Violência e Trabalho 

 A violência armada comunitária, por conta do crime organizado e narcotráfico, seja nas 

regiões metropolitanas ou pequenos conglomerados urbanos, tem vulnerabilizado os 

trabalhadores de um modo geral e, particularmente, os da saúde, durante o resgate de 

prisioneiros assistidos em unidades hospitalares ou então expulsando ou sitiando esses 
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profissionais nas unidades da saúde onde trabalham, seja durante a guerra entre gangues, seja 

como forma de demonstrar poder na comunidade na qual estão inseridos (XIMENES NETO, 

2016). 

 Segundo Oliveira e Nunes (2008), ao abordar essa temática o primeiro item a ser 

elucidado é a questão do uso do termo violência do trabalho e violência no trabalho. 

A violência relacionada ao trabalho é caracterizada com 

uma ação voluntária de um indivíduo ou grupo contra 

outro indivíduo ou grupo que venha causar danos físicos, 

psicológicos, no ambiente de trabalho (OLIVEIRA & 

NUNES, 2008). 

De acordo com Campos (2003), a violência do trabalho se define no modo de produção, 

ou seja, nos processos de trabalhos que podem levar o trabalhador ao processo de doença, indo 

do desgaste, sofrimento à doença e a morte relacionada ao trabalho. Este autor enfatiza violência 

neste modelo referente à forma organizacional e de gerência do trabalho. 

A violência no trabalho refere-se à condição mais ampla em relação ao trabalhador. Essa 

categoria inicial estabelece uma relação entre a violência que uma pessoa inflige a si mesma, 

ou por outro indivíduo, ou por um pequeno grupo de indivíduos e a violência feita por grupos 

maiores, como o estado, grupos políticos organizados, grupos de milícias e a organização 

terroristas (OPAS,1996). 

Com base em Oliveira e Nunes (2008), a violência relacionada ao trabalho acaba 

apresentando-se como um conceito mais amplo, dividido em subcategorias que englobam: 

a) Violência nas relações de trabalho - onde se 

consiste a questão da autoridade em relação a hierarquia de 

desigualdade, agressões físicas, constrangimentos e 

humilhações para seus subordinados. 

b) Violência na organização do trabalho- onde as 

condições são insalubres e inseguras, expondo os 

trabalhados a diversos tipos de risco físicos, químicos, 

biológicos ergonômicos ou de acidentes. 

c) Violência de resistência - caracteriza por ações dos 

trabalhadores em resposta as violências relacionadas ao 
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trabalho para amenizar o esforço no trabalho e torná-lo 

factível as práticas gerenciais 

d) Violência de delinquência – atos socialmente 

identificados como criminosos, realizado por pessoas 

externa ao trabalho, internas quando se tem relação com o 

trabalho. 

e) Violência Simbólica – quando o trabalhador é 

tratado como alguém de segunda categoria, pela 

escolaridade, pela cor da pele ou pela baixa escolaridade 

 

 A violência no contexto do trabalho em saúde se assemelha a diversos outros setores, 

sendo que se exacerba por conta do cotidiano social e do vínculo institucional que as equipes 

da APS estabelecem com os usuários, convivendo com estes nos mesmos locais em que os 

usuários residem. O processo de trabalho em saúde, por ser socialmente determinado, está 

envolto em diferentes relações de poder, submetendo os trabalhadores a diversos determinantes 

da violência; situação que os pode levar a diferentes formas de adoecimento (XIMENES NETO, 

2016). 

 Os trabalhadores da enfermagem, assim como os demais trabalhadores do setor saúde, 

estão expostos a diversas formas de violência nos espaços de trabalho, sejam aquelas relativas 

ao desenvolvimento do processo de trabalho em equipe multiprofissional, às relações e práticas 

em saúde com a clientela – famílias, sujeitos e comunidades,  ou por conta da inserção da 

unidade da saúde em territórios dominando por violência comunitária armada. (OLIEIRA E 

NUNES, 2008) 

Entre os inúmeros tipos de violência no trabalho em saúde, existem cinco categorias 

também citadas como modo de apresentação :  

a) o assédio, que pode ser moral e sexual; 

b) a violência entre profissionais, uni disciplinar ou 

multiprofissional; 

c) a violência contratual na gestão do trabalho; 

d) a violência conjuntural da atenção, assistência e 

cuidado;  
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e) a violência armada comunitária (XIMENES NETO, 

2016). 

 Em situações de grave violência urbana, há registro de profissionais da APS que 

interromperam suas atividades por conta de um toque de recolher na vizinhança. Ou a equipe 

foi proibida de deixar a área, sendo mantida dentro da unidade de saúde por diversas horas. Em 

outra situação, foram informados por um integrante da organização criminosa “que não era um 

bom dia e o melhor seria ir embora”. Em outra unidade de saúde o atendimento foi 

interrompido por essa estar sendo usada como esconderijo de material do crime organizado. O 

roubo de carro de médicos como retaliação, também já foi registrado (SAWAYA et al., 2018). 

O fenômeno da violência contra os profissionais de saúde é multifatorial, inserindo-se 

num problema estrutural, que tem origens em fatores sociais, econômicos, organizacionais e 

culturais, relacionados às unidades de saúde. A abordagem da violência no processo de trabalho 

das equipes da ESF está vinculada à realidade do cotidiano no qual a unidade está inserida em 

seu território, com suas especificidades e suas limitações. (KASIER,2008) 

A violência tem um destaque tão importante no ambiente de trabalho de alguns 

profissionais, que acaba sendo um tópico dentro da saúde do trabalhador e tendo uma política 

que embasa os direitos desses profissionais. Essa política denomina-se Política Nacional de 

Segurança e Saúde do Trabalhador (PNST) (BRASIL, MS, 2004). 

Em relação ao ambiente de trabalho alguns são situados em áreas de conflito que 

apresentam vulnerabilidade, criminalidade dentre outros elementos que acabam por expor o 

trabalhador aos riscos de violência nessa área laboral. (OLIEIRA E NUNES, 2008) 

 

A violência no local de trabalho se entende como uma ação, 

incidente ou comportamento tido como fora dos padrões 

aceitáveis como conduta normal, onde o trabalhador, 

durante seu trabalho ou como resultado do mesmo, é 

assaltado, ameaçado, ferido ou injuriado (OIT, 2011) 

 

 Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) “o local de trabalho deve ser 

considerado qualquer espaço físico onde alguém trabalhe como casa, as ruas e becos” (OIT, 

2011). 
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A violência no ambiente de trabalho ocorre em dois tipos (interna e a externa), sendo 

que as duas podem envolver a relação trabalhador e gerente (supervisor), mas a diferença entre 

elas consiste que no tipo externo além dos atores internos (trabalhador e gerente) , existe ao 

menos uma terceira pessoa envolvida, presente no local mas estranha ao mesmo, ou que se 

comunique por outros meios ( PAVIANI,2016) 

Existe a violência externa ainda como intrusiva e aquela violência relacionada com o 

consumidor, na primeira referida quando há intenção criminal da parte de estranhos, atos 

terroristas, uso de drogas; a segunda provocada por pacientes, clientes, consumidores contra os 

profissionais (DSST, 2010). 

 Há relatos de profissionais que deixam de notificar suspeitas de casos de abuso ou 

negligência infantil por receio de retaliação por parte de membros da família envolvidos com 

organizações criminosas locais ou porque os chefes do tráfico ordenaram que não haja 

intromissão de estranhos em assuntos da comunidade (SAWAYA et al., 2018). 

Algumas profissões como profissionais de saúde, professores e policiais estão expostos 

à uma maior violência no ambiente de trabalho, devido o tempo de contato com suas clientelas. 

Os enfermeiros e os demais profissionais da saúde lideram o rank de sujeitos à violência, 

seguidos por taxistas e profissionais que realizam manutenção em domicílio. ( NJAINE et 

al,2007) 

 Pode ocorrer uma tensão evidente entre os profissionais, ocasionada por visões 

diferentes do processo, ocasionando uma divisão entre os que apenas trabalhavam e os que 

vivem e trabalham no território, em especial alguns Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

podendo ser traduzidas na clássica oposição entre “morro”' e “asfalto”'  (PRATA et al., 2017). 

 Os agentes comunitários de saúde  (ACS) por serem trabalhadores e moradores da 

localidade, estão submetidos a uma sobrecarga em relação às constantes pressões de um 

cotidiano violento. Por conhecerem as atividades ilegais no território e as pessoas envolvidas, 

apresentam frequentemente uma visão ambivalente em relação à ‘pacificação’ e aos diferentes 

poderes locais. Ressentem-se dos processos de ocupação, identificando-os como algo 

ameaçador e desconhecido, assim como outros moradores de áreas com conflitos urbanos.( 

CICV,2013) 

 Observam-se ainda mudanças comportamentais nos moradores e usuários da ESF.  Os 

membros da equipe ou pacientes se deparam com o carro blindado (caveirão) quando, podendo 

ficar tensos e ansiosos por isso. As crianças também ficam mais estressadas, com dificuldade 
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para dormir ou se concentrar em atividades simples. Os casos de diabetes e crises de hipertensão 

se agravam consideravelmente entre os pacientes que já possuem estas doenças” (MOISÉS, 

2011). 

 A presença ostensiva de policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar 

do Rio de Janeiro (BOPE) e a possibilidade real de um confronto armado com os traficantes, 

alteram a rotina das unidades, limitam o direito de ir e vir da população local e, muitas vezes, 

causam danos que necessitam de acompanhamento médico e psicológico (MOISÉS, 2011). 

 Em muitas comunidades a ausência de uma liderança clara com quem os profissionais 

de saúde possam construir um diálogo e estabelecer relações de confiança,  alimenta um 

ambiente hostil e instável, levando a interrupção da assistência em saúde e afetando 

negativamente  o acesso das famílias à APS. (PINTO,2010)  

 Em áreas identificadas como de risco para a violência, as equipes da ESF necessitam 

adequar-se com recursos humanos em quantidade e com multidisciplinaridade necessária para 

atender  necessidades da população, o que fica prejudicado com as diferentes situações de 

violência que comprometem a rotina. (CICV/SMSRJ,2013) 

  

2.5 Território e Vulnerabilidade 

A ESF tem sido definida como uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial 

e a forma de trabalho das equipes, envolvendo a questão do conceito de território em toda sua 

amplitude e conceitos. A territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho na ESF. ( 

HAESBAERT,2007) 

Os conceitos de território são muitos. Para Haesbaert (2007), a interdisciplinaridade e 

polissemia do termo, associadas a relações de poder, se destacam em algumas vertentes que 

conceituam o território segundo perspectivas diferentes: a parcial, que apresenta o território 

utilizado na vertente utilizada na geografia, política, cultural, econômica e naturalista, assim 

como uma perspectiva mais integradora. 

Já na visão integradora busca-se entender esse território de forma articulada, conectada, 

integrada com outros territórios. Enquanto no olhar da visão relacional são destacadas as 

relações sociais e históricas que ocorrem em um determinado período, sendo este território uma 

área de relação complexa entre os processos sociais e o espaço material. Segundo os autores 

essa perspectiva permite entender o território, com um movimento e ligações que dão origem 
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ao processo de TDR (Territorialização, Desterritorialização e Reterriolização). ( 

HAESBAERT,2007) 

Este termo territorialização é uma ação para tomar posse de um espaço geográfico, e a 

desterriolização o abandono espontâneo ou forçado da territorialização, e a reterritorialização é 

a construção de uma nova territorialização, que precisa ser feita no mesmo local. 

(HAESBAERT, 2007) 

A partir dessas perspectivas, Haesbert conceitua a multiterritorialidade, entendido por 

esse dinâmico processo de constante transformação dos espaços, o que se aproxima dos 

fenômenos sócio espaciais atuais. 

É a partir dessa visão que o território e entendido pelos profissionais e usuários do 

sistema de saúde capazes de influenciar como esse território será incorporado à prática de suas 

ações. A ESF busca entender o território numa perspectiva multiterritorial, porém a 

operacionalização dessa ideia enfrenta dificuldades, fazendo com que gestores locais, 

profissionais e usuários tenham concepções muitas vezes divergentes sobre o território.( 

HAESBAERT E LIMONAD,2007) 

A territorialização é uma etapa à implantação da ESF. As equipes devem definir a priori 

a população a ser atendida, o que é colocado, inclusive como requisito para o financiamento do 

programa pelo Ministério da Saúde. Este processo conta com o cadastramento e a adscrição de 

uma população a ser atendida por cada agente e ESF. E essa visão permite delimitação das áreas 

e micro áreas do PSF.( BRASIL,2003) 

De acordo com Monteiro 2011 “compreender vulnerabilidade social é avaliar o alcance 

das políticas públicas.” Para essa autora  a palavra possui um conceito muito amplo, incluindo 

diversas dimensões  ( econômica, ambiental, de saúde de direitos, de acesso) que devem ser 

analisadas dentro dessa perspectiva.  

Quando se associa à questão da vulnerabilidade no território, tenta-se entender como 

essas dimensões, atores condicionantes e determinantes interferem nessa dinâmica  

organizacional do território, demostrando a  dificuldade de trabalhar em alguns território ,que 

além de possuírem problemas de estrutura básica, por ausência de medidas do Estado,  pode 

surgir um poder paralelo ao Estado, que é oriundo da violência, tornando o território uma área  

com mais uma peculiaridade que é a presença do tráfico de drogas e suas demais ações.( 

RIBEIRO  et al ,2016) 
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2.6 Violência e Narcotráfico  

Segundo os dados divulgados pelo ISP (2017) houve um aumento importante referente 

ao número de crimes no Rio de Janeiro,  referente  ao primeiro semestre de 2017 em comparação 

com o mesmo período de 2016,mostrando que os casos de homicídio doloso foram de 2.472 

para 2.723, ou seja, um aumento de 10,2%, latrocínio( roubo seguido de morte, teve um 

crescimento de 21,2%.( 114 para 138 ocorrências),totalizando mais de 100 mortes de policiais 

assassinados. 

Prata (2017) ,  aborda o que aconteceu em  trinta anos para que o Rio de Janeiro se 

tornasse um dos estados mais violentos do Brasil. De acordo com a autora o número de 

homicídios ocorridos na sociedade é  um parâmetro para indicar o grau de violência em países 

e cidades porque são crimes com notificação obrigatória que são recolhidos pelo setor saúde e 

não só pela segurança pública e polícia. Destacando que o principal ranking mundial de mortes 

violentas ( homicídio, acidentes e suicídio) é baseado em dados da Organização Mundial de 

Saúde.  

O Observatório das Favelas (2005) aborda  que o principal fator para a violência que 

afeta as favelas e as periferias decorre da forma como se estrutura o comércio de drogas nas 

favelas e a forma como a política de segurança usa para combater. 

Para Silva e Barbosa (2005) as favelas cariocas têm o seu próprio processo histórico, 

suas problemáticas em alguns momentos são reconhecidas em outros ignoradas e hostilizadas. 

Nesse contexto, os moradores destas áreas tiveram que desenvolver mecanismos de resistência 

para garantir seu direito à habitação, seu acesso a equipamentos e serviços ou bens, através da 

criação de organização e iniciativas comunitárias, além de pressão popular frente aos 

governantes. 

 O acesso a serviços essenciais foi estabelecido de forma diferenciada, no que tange  à  

saneamento básico, água, energias,  a falta de telefonia, delegacia e zoneamento urbano, por 

exemplo, nestas áreas. A comunidade da Rocinha, na Zona Sul da Cidade, teve o primeiro 

serviço bancário em 1986  e, depois dela,  só em 2011 o  Complexo do Alemão, na AP 3.1 e 

Zona Norte da Cidade, teve acesso a esse tipo de serviço comum aos demais bairros da cidade 

Alguns entendem que a polícia foi a única organização regular do Estado a entrar na favelas, 

porém essa ação tinha somente um objetivo que era o de combater os grupos criminosos ou 
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controle do território e não para proteger  a população, queixa comum  de  moradores  sobre a 

abordagem da polícia (SILVA e BARBOSA,2005) 

Na década de 80,  no âmbito da segurança pública no Rio de Janeiro  houve  a criação 

da facção criminosa Falange Vermelha que depois passa a se chamar Comando Vermelho e se 

expande rápido, dominando os presídios cariocas e criando uma rede de solidariedade entre os 

criminosos presos e soltos. Essa facção passa a utilizar as favelas como bases centrais para o 

comércio ilegal e envolvem a população em contexto de venda de drogas ilícitas e armas 

(PROTÁSIO, 2015). 

Durante os anos de 1991 a 1994 divergências entre o  Comando Vermelho e traficantes 

de drogas independentes. Fizeram surgir outra facção chamada de Terceiro Comando, 

agravando a situação de conflitos nestas áreas, cenário que piora com o subsequente surgimento 

de outros grupos e facções (WILLADINO et al, 2018). 

Para Sawaya (2018), os enfrentamentos entre as três facções por controle do território 

ganham uma expansão em várias partes da cidade, onde os territórios das favelas e das periferias 

passam a ter cada vez mais uma identidade concreta e simbólica das facções, o que atinge os 

moradores que vivem nos territórios controlados por elas. 

                       Figura 2 : Favelas do Rio de Janeiro e suas Facções de dominação.  

 

                     Fonte : Folhaonline,2017 
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Na década de 90, um grupo de criminosos, articulados com membros das forças de 

segurança ampliou sua atuação e, embora já existente desde os anos 70,  as milícias passam a 

atuar em diversas áreas e favelas da Cidade (CANO, 2012). 

Em 2008 a primeira Unidade Policial Pacificadora (UPP) é implantada em uma favela 

carioca,  no morro de Dona Marta, em Botafogo, a fim de combater a violência. A  partir desta,  

houve a expansão das UPPS em outros bairros e favelas do município. Esse modelo de unidade 

teve como referência a origem do policiamento comunitário dos  Estados Unidos da América 

EUA, sendo Boston, a principal referência que deram respostas inovadoras a questão da 

violência criminal ( SAWAYA, 2018). 

Durante algum tempo, esse modelo das UPPs melhorou a sensação de segurança dentro 

das comunidades do Rio de Janeiro, sendo que em algumas áreas teve mais desenvoltura do  

que em outras, permitindo a presença de organizações não governamentais e de equipamentos 

do serviço público, como escola e unidades de saúde. Neste contexto, novas unidades de APS 

foram  implantadas em territórios vistos como de grande risco para violência. Com o tempo e 

devido a diferentes fatores, o tráfico de drogas e armas consegui retornar em grande parte desses 

territórios, diminuindo  a fixação de  UPPs nestes, porque as mesmas passaram também a ser 

alvo de ataques de facções criminosas e comprometendo o cotidiano de serviços públicos, tais 

como as unidades de APS, e da própria população residente (WEYRAUCH,2011). 

 

2.8 Processo de Trabalho na APS 

 

A desigualdade no acesso aos serviços de saúde provocou um movimento sanitário 

mundial criando no final da década de 1970, um contexto propício no âmbito cultural e político 

para a realização da Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde realizada em 

Alma-Ata no ano de 1978. Na ocasião, a Declaração de Alma-Ata com ênfase na Atenção 

Primária à Saúde, estabeleceu o consenso de que a APS seria a estratégia fundamental e a porta 

de entrada dos sistemas de saúde (GIOVANELLA, 2012). 

 

Na Conferência de Alma-Ata, a atenção primária foi 

entendida como atenção à saúde essencial, fundada em 

tecnologias apropriadas e custo-efetivas, primeiro 

componente de um processo permanente de assistência 
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sanitária, cujo acesso deveria ser garantido a todas as 

pessoas e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação (GIOVANELLA, 2012, p. 576). 

 

 Nessa perspectiva, Starfield (2002), refere que o reconhecimento da APS como uma 

parte integral, permanente e onipresente do sistema formal de saúde, em todos os países, não 

sendo apenas uma coisa a mais, deu a sua institucionalização escala global E desde então, vem 

ocorrendo, em todo o mundo, o fortalecimento da APS como eixo orientador de organização 

dos sistemas de saúde e otimização dos recursos disponíveis (PROTASIO et al 2015). 

De acordo com Giovanela (2012), 

 

Atenção primária refere-se a um conjunto de práticas 

integrais em saúde, direcionadas a responder necessidades 

individuais e coletivas, que no Brasil, durante o processo 

de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

passou a ser denominado de Atenção Básica à Saúde (p. 7). 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2003), a APS, no Brasil denominada Atenção 

Básica à Saúde, caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que englobam a promoção, prevenção, diagnóstico e prestação de cuidado (tratamento 

e reabilitação), com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 

saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

Executadas por intermédio do exercício de práticas gerenciais, democráticas, participativas e 

sanitárias. 

A política de saúde brasileira possui uma história e sua implementação seguiu ciclos 

onde a incorporação de saberes e o contexto político-institucional definiram prioridades e deram 

ênfases distintas as concepções e a valorização da APS (OPAS, 2011). 

 No Brasil, a APS incorporou os princípios da Reforma Sanitária Brasileira, que teve seu 

início no meio acadêmico na década de 1970. Esse movimento foi apoiado pela sociedade, por 

partidos políticos, instituições religiosas, associações profissionais, sindicatos e população 

usuária dos serviços de saúde, estudantes universitários e outros intelectuais que reivindicavam 

o fim da ditadura e a democratização do Brasil. Defendiam ainda a unificação dos componentes 
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assistencial e preventivo em comando único organizado de forma descentralizada e a valorização 

do primeiro nível de atenção (ESCOREL, 1999; MONTEIRO et al., 2009). 

 No entanto cabe ressaltar que no âmbito da formação da nova política de saúde, a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 1986 que tinha como tema “Democracia é Saúde” foi 

o grande determinante para a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Após uma série de tentativas de reestruturação da saúde, a dimensão doutrinária da 

Reforma Sanitária foi progressivamente se consolidando levando o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e implementou-se com a Constituição em 1988, que instituiu o Sistema Único de Saúde 

(SUS), o qual incorpora os princípios básicos da universalidade, equidade, integralidade, além 

de regionalização e hierarquização da rede e participação social (GIOVANELLA, 2011). 

 O Sistema Único de Saúde consiste em uma conquista social dessa Reforma, que trouxe 

avanços à saúde pública brasileira, especificamente no âmbito de sua organização. Com 

respaldo na Constituição Federal de 1988, por meio do (SUS), regulamentado pela lei n. 

8.080/90 e incorpora os princípios básicos da universalidade, equidade, integralidade, além de 

regionalização e hierarquização da rede e participação social ( GIOVANELLA, 2011). 

Ainda segundo Giovanela (2012), denomina-se APS como  

[...] a atenção ambulatorial de primeiro nível, ou seja, os 

serviços de primeiro contato do paciente com o sistema de 

saúde, de fácil acesso e direcionados a cobrir as afecções 

e condições mais comuns e a resolver a maioria dos 

problemas de saúde de uma população (p. 7.) 

 

 A APS deve ter uma abordagem transdisciplinar, dirigida a populações de territórios 

bem delimitados, sob a forma de trabalho em equipe, a qual assume responsabilidades que, 

utilizando tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, deve resolver a maioria dos 

problemas de saúde das populações. Deve ser orientada pelos princípios da universalidade, 

acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade 

e participação social. 

É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 

capilaridade, próxima da vida das pessoas. Sua 

operacionalização se dá por meio do exercício de práticas 

de cuidado e de gestão, democráticas e participativas, sob 
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a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que 

devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade e resiliência 

(BRASIL, 2018, p. 11). 

Nos dias atuais, a APS é considerada a base para um novo modelo assistencial de 

sistemas de saúde que tenham em seu centro o usuário-cidadão e veio a ser implementada como 

Política Nacional em 2006, estando definida em um formato abrangente, compreendendo a 

promoção e proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde. Sendo o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, se 

orienta pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação, vínculo e 

continuidade, integração, responsabilidade, humanização, equidade e participação social 

(OPAS, 2011). 

 

Os programas de atenção à saúde são iniciativas 

institucionais que definem ações, recursos, tecnologias e 

estratégias articuladas para o enfrentamento das 

necessidades de saúde de pessoas e comunidades, no 

âmbito individual e coletivo. Podem ser voltados a 

determinadas condições de saúde, ou determinados grupos 

populacionais, ao longo do tempo, e são estratégicos para 

a promoção da saúde e prevenção na Atenção Básica 

(BRASIL, 2018, p. 28). 

 O Programa Saúde da Família (PSF), nasceu com uma proposta do Governo Federal, de 

reorganizar o sistema e propor mudanças na forma de cuidar da saúde, principalmente em 

relação ao objeto da atenção: o foco passou a ser o indivíduo, a família e seu ambiente físico e 

social. visando maior acesso e qualidade aos serviços. 

O foco e a lógica do programa, desde o início, romperam 

com o modelo passivo de atenção à saúde. Nesse novo 
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paradigma, o indivíduo passa a ser entendido como um 

indivíduo singular e parte de um contexto maior, no qual é 

membro de uma comunidade, não está mais sozinho e a 

família passa a ser o alvo da atenção (MELO, 2013, p. 43). 

 Melo (2013) explica que a proposta do PSF estava dentro das expectativas de muitos 

pensadores e ativistas da saúde que não consideravam que no modelo tradicional de APS 

existisse uma base “para a construção da saúde como direito de cidadania, que superasse as 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde”.  

 Atualmente o modelo de APS desenvolvido no Brasil, é a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), com base na atenção integral à saúde e no vínculo das equipes multiprofissionais com a 

população de um determinado território. (BRASIL,2018) 

Andrade et al. 2004) definiram a ESF como um modelo de atenção primária da saúde 

focado na unidade familiar e construído operacionalmente na esfera comunitária, para além dos 

limites das UBS, integrando indivíduo e cuidado no ambiente familiar, numa perspectiva em 

que a população assume um papel ativo no processo de construção das práticas sanitárias. Sendo 

baseado na atenção integral à saúde, com vínculo das equipes multiprofissionais com a 

população de um determinado território, possui grande abrangência e é considerada a porta de 

entrada preferencial para o sistema, responsável pela coordenação das redes de atenção à saúde 

(SUMAR & FAUSTO, 2014). 

 Em 2011 e em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) foi reformulada, 

alterando os arranjos normativos de modo a torná-la mais compreensiva à diversidade nacional, 

como justificadas essas mudanças . Com isso, os municípios passaram a ter maior liberdade 

para definir como a Atenção Básica deveria acontecer para dar conta das distintas necessidades 

de realidades e populações ainda não atendidas. Em conjunto com a reformulação da PNAB, 

inúmeros programas, políticas e ações foram criados e outros consolidados. 

O fortalecimento da Atenção Básica no Brasil tem sido um processo gradativo. O 

aumento de cobertura das equipes da Estratégia Saúde da Família, em todos os Estados da 

Federação é fruto de um esforço tripartite que superou as divergências político-partidárias para 

avançar na implantação dos preceitos constitucionais (OPAS, 2011). 

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente a APS garante cobertura com ações 

de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação da saúde a mais de 140 milhões 

de brasileiros e está acessível à demanda por atendimento à praticamente toda a população. São 
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aproximadamente 41 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) e mais de 600 mil profissionais 

atuando em todos os municípios do país (BRASIL, 2017). 

 O Brasil tem três importantes características que nos diferenciam dos modelos de outros 

países orientados pela APS (OPAS, 2011):  

 

➢ A decisão das equipes multidisciplinares serem responsáveis por territórios geográficos 

e população adscrita – as equipes devem reconhecer adequadamente problemas de todos 

os tipos, sejam eles de ordem funcional, orgânica ou social. 

➢ A presença singular dos agentes comunitários de saúde. 

➢ A inclusão da saúde bucal no sistema público de saúde. 

 

 As três características do modelo de APS brasileiro possibilitam melhor abordagem para 

a situação atual de saúde no Brasil, provocada pela transição demográfica, epidemiológica e 

pela urbanização, que determinam a conhecida Tripla Carga de Doenças, agravada pela 

violência nos territórios (OPAS, 2011). 

 O caráter estruturante dos sistemas municipais de saúde orientados a partir da Estratégia 

Saúde da Família tem provocado um importante movimento de reordenamento do modelo de 

atenção no SUS. A estratégia busca cumprir os princípios da APS, de forma a ser o primeiro 

contato da população às ações e serviços de saúde, com integralidade, ao longo do tempo e 

coordenando os usuários na rede de serviços. Dessa forma, pressupõe o que chamam de  maior 

racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais (OPAS, 2011). 

 O processo de trabalho em saúde é entendido como um conjunto de ações coordenadas, 

desenvolvidas pelos trabalhadores, onde indivíduos, famílias e grupos sociais compõem o 

objeto de trabalho, e os saberes e métodos representam os instrumentos que originam a atenção 

em saúde. (MERHY,2005) 

 Os modelos de atenção que orientam o trabalho em saúde refletem as combinações 

tecnológicas para o alcance dos objetivos, pois são “[...] uma espécie de lógica que orienta a 

ação e organiza os meios de trabalho (saberes e instrumentos) utilizados nas práticas de saúde” 

(PAIM, 2008, p. 554). 
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 Silva et al. (2007) referem que um dos grandes desafios da APS consiste em organizar 

o processo de trabalho com nas necessidades de saúde da população atendida. Nesse sentido a 

ESF propõe mudanças no objeto da atenção, na forma de atuação e na organização dos serviços 

em novas bases e critérios pela inserção de uma equipe multidisciplinar de saúde, composta por 

médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista, 

técnico em higiene dental e atendente de consultório dentário (BRASIL, 2011). 

 De acordo com Moysés et al., (1999 apud COSTA; FERREIRA, 2011, p. 464) a 

presença “de uma equipe multiprofissional no processo de cuidado à saúde possibilita organizar 

o trabalho com um nível de complementaridade e, ao mesmo tempo, de especificidade, para 

melhor atender aos anseios e necessidades da população”. 

 A ESF pressupõe que suas equipes atuem de maneira intensa e orgânica das nas 

comunidades adscritas pelo programa. Sendo assim, todos os fatores que exercem influência 

sobre aquele território, afetam de maneira direta a assistência e a promoção dos serviços. Além 

disso, esses trabalhadores executam processos com nível alto de complexidade na organização 

de suas atividades, pois essas flutuam em função das necessidades da comunidade (OPAS, 

2011). 

 Nesse contexto o trabalho em equipe se faz necessário para responder à complexidade 

dos problemas em atenção primária, o que demanda conhecimento dos condicionantes e 

determinantes da saúde, do risco e da vulnerabilidade de famílias ou indivíduos a fim de 

desenvolver projetos de intervenção específicos. (MERHY,2005) 

 Deve-se reformular saberes e práticas oriundos da formação – realizada nos hospitais e 

ambulatórios de especialidades médicas – incorporando conceitos das ciências sociais e outros 

campos – em programas de educação permanente, cursos, discussão de casos e de famílias, 

consensos e aprendizagem entre pares. A esse processo temos chamado no Brasil de Apoio 

Matricial – e a sua prática tem sido realizada pelas equipes de Saúde da Família com os Núcleos 

de Apoio a Saúde da Família – NASF (OPAS, 2011). 

 Para MORAIS(2018), o trabalho em saúde só pode ser pensado no coletivo, pois apenas 

um trabalhador não dará conta sozinho do mundo das necessidades de saúde, objeto real do 

trabalho nesse campo. 

“O trabalho de um depende do trabalho do outro. Uma caixa de 

ferramentas de um é necessária para completar a do outro. O 

trabalhador sempre depende desta troca, deste empréstimo. Porém, há 
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um campo em comum entre todos os tipos de trabalhadores: todos eles, 

independente da sua formação ou profissão, são operadores da 

construção do cuidado, e portadores das valises tecnológicas; sendo 

que a valise das tecnologias leves, que produz relações, é igualmente 

de todos (MERHY; FRANCO, 2008, p. 431). 

 

 Cabe a toda equipe da APS ficar atenta aos riscos presentes nos ambientes e processos 

de trabalho existentes no território, especialmente, quando for intra e peridomiciliar, seja um 

trabalho formal ou informal. Nesse contexto, tem se os ACS e ACE como importantes atores 

na identificação e prevenção de doenças e agravos, desde que devidamente capacitados para 

tanto, e com o suporte da equipe para o devido encaminhamento e atendimento das pessoas 

(BRASIL, 2018). 

 A implantação de mecanismos que monitorem as condições necessárias para execução 

do processo de trabalho torna-se fundamental, uma vez que o serviço prestado pelas equipes 

depende diretamente de suporte administrativo, da adequação de estrutura e organização das 

ações consoantes com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Além desses aspectos, a equipe de saúde deve estar atenta aos riscos ambientais e 

relacionados à saúde do trabalhador que possam vir a ocorrer em seu território (BRASIL, 2018). 

 

2.8 Acesso Mais Seguro na APS 

 

De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), no Rio de Janeiro 

não há uma guerra juridicamente definida, mas existem situações de violência armada graves e 

elementos de conflitos que geram consequências humanitárias com grande impacto para as 

comunidades, apesar de não chegarem a nível de um conflito armado à luz do Direito 

Internacional Humanitário (DIH) (CICV, 2017). 

O CICV se apresenta como uma organização imparcial, neutra e independente, cuja 

missão exclusivamente humanitária seria proteger a vida e a dignidade das vítimas de conflitos 

armados e outras situações de violência, prestando-lhes assistência nas crescentes 

consequências humanitárias da violência armada, em contextos urbanos. O CICV promove 

ações para minimizar os efeitos diretos e indiretos da violência nesses territórios, 
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desenvolvendo respostas específicas adaptada às necessidades das comunidades afetadas e à 

dinâmica particular de cada contexto (CICV, 2017). 

Criado em 1863, o CICV deu origem às Convenções de Genebra e ao Movimento 

Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Dirige e coordena as atividades 

internacionais que o Movimento conduz em conflitos armados e outras situações de violência. 

 

Seus objetivos como instituição são assegurar a proteção e a 

assistência às vítimas de lutas e conflitos armados. Com sua ação 

direta no mundo todo aplicando o direito o Direito Internacional 

Humanitário e a promoção do respeito ao mesmo por parte dos 

governos e de todos os portadores de armas (CICV, 2013, p. 11). 

 

O Brasil é sede da Delegação Regional do CICV para a Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguai e Uruguai, onde atua para responder e promover respostas dos organismos 

competentes às necessidades humanitárias de pessoas afetadas pela violência armada em 

contextos urbanos. Na sua atuação, se envolve com diferentes partes interessadas, incluindo 

governos, autoridades policiais e forças armadas, a fim de melhorar as estruturas legais e 

institucionalizar abordagens bem-sucedidas por meio de diplomacia humanitária internacional, 

e envolvimento operacional onde funciona (CICV, 2013). 

Como já foi destacado, a violência envolvendo profissionais de saúde, tem gerado uma 

séria preocupação em relação as graves consequências humanitárias, como o fechamento de 

unidades de saúde ou outros serviços públicos essenciais), como pode ser visualizado no 

esquema representado na Figura 3. Essa preocupação trouxe à tona a necessidade do 

desenvolvimento de estratégias que viabilizassem uma melhor proteção das equipes de saúde, 

a fim de que realizem seu trabalho nos territórios com presença frequente da violência (CICV, 

2018). 
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Figura 3 – Consequências humanitárias da violência no atendimento à saúde 

 

Fonte: reproduzido de CICV, 2013. 

 A partir dessa realidade o CICV em parceria com a Subsecretaria de Atenção Primária, 

Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro (SMS), iniciou, em 2009, a elaboração e implantação do Acesso Mais Seguro (AMS), 

desenvolvendo ações específicas para as equipes e populações das comunidades mais afetadas 

pela violência. 

 A metodologia do AMS tem como base a experiência operacional do CICV acumulada 

durante anos de trabalho em contextos de conflito e violência armada ao redor do mundo e 

traduzida no “Marco para um Acesso Mais Seguro” (Figura 4). A metodologia foi adaptada e 

reformulada para atender aos serviços de saúde, educação e assistência social e seus 

profissionais a reduzirem e mitigarem os riscos que podem correr em contextos inseguros e de 

violência armada (CICV, 2013). 
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        Figura 4 - Os oito elementos do marco para um Acesso Mais Seguro 

 

Fonte: reproduzido de CICV, 2016 

 

Como já foi visto, a ESF tem como espaço de trabalho o território. Este possui 

características e particularidades em relação as suas dimensões geográficas, a fim de facilitar o 

processo de trabalho em determinadas áreas. É dentro desse contexto que o AMS vai atuar com 

o objetivo de reduzir e prevenir o impacto da violência junto aos profissionais de saúde que 

atuam na atenção primária em comunidades -*vulnerabilidade à violência  

 Considerando a presença de uma série de elementos, além da intensificação do 

narcotráfico, que resulta em altas taxas de violência e vulnerabilidade social, inicialmente essa 

metodologia foi desenvolvida a partir de um trabalho realizado por técnicos da CICV em 

unidades de saúde localizadas nas comunidades do Complexo do Alemão e da Maré 

(WILLADINO et al., 2018). 
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 Dessa forma foi possível a discussão e adaptação da metodologia AMS desenvolvida 

pelo CICV em territórios em guerra, à realidade das equipes da ESF que atuam nas comunidades 

vulneráveis à violência armada. Alguns meses depois, o projeto foi expandido para mais cinco 

favelas: Cantagalo, Cidade de Deus, Parada de Lucas, Vigário Geral e Vila Vintém (CICV, 

2013; OPAS, 2016). 

 No ano de 2011 construiu-se a metodologia e as estratégias para a estruturação do AMS 

em toda a rede da SMS e, em 2012, esta passou a ser compreendida como política municipal, 

reforçando a necessidade de promover o treinamento das equipes de ESF que estivessem em 

situações mais extremas de violência e vulnerabilidade. 

 Para reduzir o impacto de incidentes de violência urbana sobre a oferta de serviços 

essenciais, o AMS atua a partir de duas grandes frentes (NARDI, 2018):  

✓ a instrumentalização das equipes para maior conhecimento do território, análise e 

classificação de riscos, comunicação e pactuação prévia de comportamentos seguros 

preventivos e protetivos;  

✓ o desenvolvimento de gestores para acompanhamento das equipes no período pós crise 

e monitoramento de incidentes de violência de forma a construir ações que favoreçam 

o acesso à saúde da população que reside nessas áreas  

✓  

 Como metodologia o AMS propõe o mapeamento da região onde estão as UBS; um 

diagnóstico da frequência e intensidade de eventos de violência urbana; a criação de protocolo 

de ações baseado em uma estratificação de risco (seguindo critérios dos membros da unidade), 

para efetivação da autoproteção e redução de situações de exposição desnecessária para os 

profissionais (OPAS 2016). 

 O programa conta com ferramentas, tais como, oficinas de capacitação, cartilha de 

AMS, plano de segurança das unidades, grupos de suporte no nível Central e nas CAPs, sistema 

de notificações e sala de situação, onde representantes da secretaria de Saúde discutem com 

líderes regionais dados e estratégias (CICV/SMSRJ,2013). 

 

 A implantação do AMS requer a capacitação dos profissionais da equipe de saúde para 

a construção de um plano local segurança que toda equipe deve seguir. Esse protocolo de 

segurança deve ter em conta os aspectos da violência local (condições que fazem parte do 

cotidiano) e as possíveis variações nessa rotina. (CICV/SMSRJ,2013) 

 Um dos princípios do AMS  é o de que a autonomia da decisão sobre fechar ou não a 

unidade de saúde deve ser dos profissionais da UBS junto à gestão local e não mais do nível de 
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gestão superior CAP ou da SMS, que não estão situados no território (WILLADINO et al., 

2018). Por isso, a definição dos critérios de risco deve ser realizada pelos próprios profissionais 

que atuam no território. 

De acordo com o “Guia do Acesso Mais Seguro” (CICV/SMSRJ, 2013) o primeiro 

passo para implantar o AMS é que haja uma classificação comum dos riscos para todos os 

componentes da equipe de trabalho, em cada contexto de território e trabalho, sendo 

indispensável que todos tenham o mesmo entendimento ao definir o que é risco, diferenciar 

risco de perigo e saber reconhecer quais são os sinais emitidos por cada situação, como 

apresentado na Figura 5 (CICV, 2013). 

Figura 5 – Definição de perigo, risco e sinais no AMS  

 

Fonte: reproduzido de CIVC/SMSRJ, 2013, p. 18 

 

  

 Outro aspecto relevante é a graduação dos riscos. Essa graduação deve ser feita com 

base em três fatores principais: a probabilidade de que o evento aconteça; a frequência com que 

ocorre e gravidade de suas consequências. 

 O CICV (2013) estabeleceu um sistema de classificação de risco por cores, em que para 

cada cor devem ser estabelecidos protocolos de ação, que são definidos todos os dias pelas 

equipes, de acordo com o território e no conjunto da unidade a partir do plano pactuado nas 

oficinas, como resumido na Figura 6 (WILLADINO et al., 2018). 
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Figura 6 - AMS - Esquematização da conduta pela Classificação da Cor 

 
Fonte: adaptado SMSRJ (2017) 

 Dependendo da classificação de risco em que a equipe se encontra são indicadas as ações 

ou procedimentos a serem realizados, que são definidas pelo grupo do AMS da unidade, mesmo 

antes da abertura no período da manhã. Dessa forma, a equipe ao chegar na unidade já tem a 

informação necessária para saber como deve conduzir o processo de trabalho durante o dia 

(CICV/SMSRJ, 2013).  

 O AMS no Rio de Janeiro tem como base, principalmente, a utilização de quatro dos 

oito pilares de segurança:  

✓ Aceitação;  

✓ Identificação;   

✓ Comunicação (interna e externa) e  

✓ Normas de Segurança.  

De acordo com CICV (2016) a aceitação e o acesso são influenciados pela maneira com 

que o trabalho é percebido. Logo, a gestão da percepção e da aceitação para o desenvolvimento 

do trabalho da ESF em segurança dever ser uma tarefa permanente.  

O uso e a exibição consistentes de símbolos reconhecidos pela comunidade promovem 

um melhor reconhecimento (identificação) da unidade de saúde e seus colaboradores 

profissionais que ali atuam, promovendo o acesso à saúde para a população (CICV, 2016). No 

Quadro 1 estão resumidas as principais diretrizes de identificação, da unidade e profissionais 

da equipe. 
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Quadro 1 – AMS: diretrizes de identificação  

→ Todas as unidades devem estar identificadas como uma instituição de saúde 

(placas e informativos sobre os serviços prestados, horário de funcionamento, 

palestras, cursos e outras informações que sejam relevantes podem estar 

afixadas na entrada da unidade) 

→ Todos os profissionais deverão receber e usar o uniforme referente à sua 

categoria profissional e um crachá, com foto e função que o identifique para o 

trabalho 

→ Os profissionais externos à comunidade e que utilizam seus veículos pessoais 

como meio de transporte devem ser estimulados a identificá-los, de acordo com 

orientação e padrão definido pela CAP. 

Fonte: CICV/SMSRJ, 2013, p.24. 

 O processo de comunicação tem importância central no funcionamento do MAS, sendo 

considerado imprescindível a troca de informações entre a equipe ESF com a comunidade 

(usuários, lideranças, associações de moradores e outras instituições) sobre as condições de 

segurança no território e na unidade de saúde. A comunicação pode ser dividida em interna e 

externa. A comunicação interna é realizada entre os profissionais da equipe de saúde e a 

unidade; e entre a unidade e a CAP, a fim de estabelecer canais de comunicação entre os 

profissionais da equipe que atuam na comunidade e na gestão. Já a comunicação externa, é 

aquela que se faz com as lideranças e pessoas de referência no território e dela depende a relação 

da organização com seu entorno, neste caso, entre os profissionais ou unidade de saúde e a 

comunidade - lideranças locais, escolas, creches, etc. (CICV, 2013).   

 De acordo com o Guia Acesso mais Seguro (CICV, 2013), além de reforçar a aceitação 

da ESF e do trabalho dos agentes comunitários de saúde (ACS), a comunicação externa abre a 

possibilidade para a troca de informações sobre a situação de segurança, atualizando tanto a 

situação quanto a avaliação dos sinais e dos riscos que se apresentam. É preciso conhecer e 

interagir com todos os atores presentes no território armados ou não, sendo que a realização de 

atividades externas à unidade de saúde (vacinação, campanhas preventivas, dias comemorativos 

entre outras) deverá ser do conhecimento de todos os atores presentes na comunidade (CICV, 

2013). 

Normas de segurança são definidas como atitudes e comportamentos que deverão ser 

tomados, visando a proteção da equipe, no caso de alguma situação de risco ou suspeita de 
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conflitos nos territórios adscritos à unidade de saúde (CICV, 2013, p. 29). Resume-se na adoção 

de práticas e comportamentos que visam limitar consequências que podem ser prejudiciais à 

equipe de saúde. Essas normas serão definidas nos planos locais de AMS de cada unidade de 

saúde. Embora este plano tenha que ser desenvolvido pela equipe do AMS da unidade, todos 

os profissionais das equipes envolvidos no processo de trabalho devem conhecer e adotar os 

procedimentos de segurança estabelecidos pela equipe, a partir das diferentes classificações de 

risco. 

Os planos de segurança operacionais dependem do processo específico de cada 

planejamento. De acordo com o CICV (2013, p. 30), 

 “Ter um Plano Local de Acesso Mais Seguro nada mais é do que 

organizar as ações que são adotadas pelos profissionais de forma 

intuitiva, acrescentando novas ações, pensadas em grupo, para se 

protegerem das consequências da violência”.  

 

Esse plano será construído em uma oficina com os profissionais da unidade, denominada 

“Oficina do Acesso Seguro” e tem como objetivo capacitar os profissionais das unidades, a 

definir o modo de agir a partir dos sinais percebidos em seus territórios (CICV, 2016). Em 

linhas gerais, o objetivo das oficinais é analisar cada contexto e discutir os riscos específicos 

vivenciados pelas equipes, utilizando metodologia participativa de planejamento.  

  Os contextos operacionais das unidades de saúde são dinâmicos e sua avaliação deve 

ser mantida de modo a assegurar uma compreensão aprofundada dos territórios. Desse modo, 

devem ser observadas algumas características sobre os Planos Locais, como apresentado no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Características do Plano Local de Acesso Mais Seguro 

→   Deve ter uma linguagem clara e concisa a fim de garantir a 

compreensão de todos 

→ Flexível Deve permitir a adaptação a situações não previstas inicialmente. Uma 

vez feito o plano, isso não significa que ele não deva ser revisto. É 

preciso estar aberto às mudanças que sejam necessárias 

→ Dinâmico Deve ser atualizado em função de mudanças do contexto, da variação 

do número de profissionais que trabalham na unidade, bem como da 

realização de obras de remodelação ou ampliação das instalações. As 

mudanças devem acompanhar a dinâmica do território 

→ Adequado Deve estar adequado à realidade de cada unidade de saúde 

→ Preciso Deve ser bem definido na divisão de tarefas e responsabilidades 

durante uma emergência (quem faz o quê e quando) 

            Fonte: reproduzido de CIVC/SMSRJ, 2013, p. 31 

  

O objetivo desse grupo que elabora o plano é dividir a responsabilidade da tomada de 

decisão em relação à segurança para o trabalho no território, por isto deve atuar de modo 

integrado diariamente. Ele deverá se reunir diariamente, coletar informações para a realização 

do trabalho em segurança através das referências definidas por vocês durante a construção do 

Plano Local de Acesso Mais Seguro, além de discutir e avaliar a melhor classificação dos 

riscos.(CICV,2013) 

Na SMS do Rio de Janeiro, ficou decidido que a conclusão do Plano Local de Acesso 

Mais Seguro deverá ser acompanhada, logo após as oficinas,  pelo Grupo de Suporte em Acesso 

Mais Seguro da CAP, a ser criado para treinar as equipes locais durante a realização das oficinas 

de MAS e para fazer a gestão e o acompanhamento dos Planos Locais de Acesso Mais Seguro. 

Após a elaboração dos Planos Locais, as unidades são monitoradas por meio do Sistema 

de Notificação do Acesso Mais Seguro, que permite o acompanhamento de informações pelas 
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CAP e pela SMS, como um todo, sobre o impacto da violência  no desenvolvimento das ações 

de APS nas unidades da rede. (CIVC/SMSRJ, 2013). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Identificar as características mais importantes da organização e desenvolvimento do 

Acesso Mais Seguro (AMS) em unidades da Coordenadoria de Atenção Primária 1.0, da SMS 

do Rio de Janeiro. 

3.2 Objetivos Específicos 

Descrever a estrutura e as ações de suporte e gestão do AMS na CAP 1.0, 

desenvolvidas pela equipe de apoio técnico da área. 

Analisar as informações específicas sobre planos locais do AMS em unidades da CAP 

1.0, considerando a rotina das unidades da CAP 1.0. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Tipo de Estudo  

 

A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de caso descritivo e exploratório, utilizando 

dados secundários, disponibilizados pela a partir de levantamento realizado em 2018 por 

técnicos da gestão da Coordenadoria de Atenção Primária 1.0 (CAP 1.0), da SMS do Rio de 

Janeiro.  

Uma pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre variáveis. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com um problema 

ainda pouco estudado, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 2010). 

Um estudo de caso é uma forma de abordagem metodológica que pode ser utilizada nas 

situações de eventos contemporâneos, ainda pouco conhecidos, permitindo ao pesquisador, 

utilizar informações disponíveis, fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. Pode ser 
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um método indicado para responder a questões explicativas, as quais tratam de relações 

operacionais (YIN, 2010).  

No caso particular do AMS na CAP 1.0, um estudo de caso mais abrangente, com 

possibilidade de observações e entrevistas com profissionais de saúde, acabou sendo 

inviabilizado devido a situações de paralisações de movimento de greve das equipes da ESF na 

área, no período planejado inicialmente para trabalho de campo. Neste contexto, as informações 

disponíveis e divulgadas pela equipe de apoio técnico ao AMS da CAP 1.0, foram consideradas 

neste estudo como base para o conhecimento pretendido sobre o desenvolvimento das ações de 

AMS na área, como um olhar oportuno relacionado aos serviços e à violência nos territórios da 

ESF. 

Cenário de Estudo   

As Áreas Programáticas (AP) são áreas divididas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para 

a gestão da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha com essas AP desde 1993, quando 

foram chamadas de áreas de planejamento, a fim de traçar planos estratégicos em relação à 

saúde (SMS, 2013).  Em cada área programática há uma instância de gestão regional da SMS 

correspondente, que são as Coordenadorias de Atenção Primária. 

A Área de Planejamento 1.0 (AP 1.0) corresponde à primeira das dez áreas 

programáticas do Município do Rio de Janeiro, como mostra a Figura 7, correspondendo aos 

bairros: Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Mangueira, Rio 

Comprido, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Saúde e Vasco da Gama. 

 

                                Figura 7 – Município e APs do Rio de Janeiro  

 

Fonte: SMS – 2017 
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A AP 1.0, além de ser o centro histórico da Cidade do Rio de Janeiro, tem em sua 

formação 14 bairros e 6 Regiões Administrativas (Centro, Santa Teresa, Rio Comprido, 

Paquetá, São Cristóvão e Portuária), como podemos observar na Figura 8. De 1970 a 2000 

houve um decréscimo de 27% de sua população. Paquetá foi a única região a sofrer um pequeno 

aumento de sua população, em torno de 5%. No ano 2000, cinco regiões administrativas tinham 

um alto IDH e apenas uma região administrativa com médio IDH (IBGE, 2016). 

 

Figura 8 – Bairros da AP 1.0 

 

    Fonte: SMS - 2017 

 

 

 A AP 1.0 possui 17 unidades de Atenção Primária, 75 equipes de Saúde da Família, 1 

PS CASS, 2 equipes NASF, 2 equipes de consultório na rua e 1 Policlínica (SMS, 2016). Em 

2015, a AP 1.0 tinha uma população estimada de 311.265 habitantes e em 2010, estimava-se 

que 35% da população residia em favelas, cerca de 103.296 habitantes (IPP, 2017) 

      

Coleta de Dados e Estratégia de Análise   

  Os dados que foram utilizados neste estudo são oriundos de relatórios e planilhas 

disponíveis e divulgados no âmbito da CAP 1.0, na gestão e acompanhamento da estratégia do 

AMS na área pela equipe de apoio técnico da CAP  
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Com as informações disponíveis na CAP 1.0, foi estruturada uma descrição do caso 

dividida em três partes principais: a estrutura de apoio técnico, os planos locais de unidades e 

o consolidado de notificações, tendo como base a classificação de risco feita pelas unidades no 

período de janeiro a setembro de 2018, que foi aquele que teve dados consolidados neste ano. 

É necessário contextualizar que, nos últimos meses desse ano de 2018, movimentos de greve 

de profissionais, com paralisações de atividades nas unidades, também interferiram na 

disponibilidade de dados do AMS, pela equipe de apoio da CAP 1.0.   

 Na parte específica dos planos de ação locais do AMS na AP 1.0, desenvolvidos apenas 

por cinco (5) equipes de unidades da CAP 1.0, foi realizada leitura e categorização dos 

conteúdos, a fim de que pudesse ser mais bem reconhecida esta experiência de gestão e 

planejamento que tem como pano de fundo a violência no território. As categorias identificadas 

estão designadas como componentes dos planos de ação, isto é, partes que se repetem nos 

diferentes planos das unidades. Categorias analíticas refletem um padrão que deve emergir dos 

dados existentes, cujo agrupamento pode ser realizado a partir do reconhecimento de que há 

similaridades de conteúdo (GIL, 2010). 

 Embora os planos locais de ação sejam uma parte indispensável para a execução da 

estratégia do AMS, como descrito anteriormente na contextualização deste no Rio de Janeiro, 

a equipe de apoio técnico da CAP 1.0 somente recebeu cinco planos locais por escrito de 

unidades, embora todas estejam participando do sistema de notificação e grupos de contato. 

Houve reiterados pedidos às unidades, por parte da equipe de apoio da CAP, sobre a 

necessidade de encaminhamento dos planos, desde a realização das últimas oficinas de AMS, 

mas somente as cinco consideradas neste estudo entregaram seus planos locais. 

  Aspectos Éticos                                                                                    

 Este estudo se estabeleceu com a concordância e disponibilização de dados já existentes, 

utilizados pela gestão da CAP 1.0, particularmente pela equipe de apoio ao  AMS, situação que 

se configurou  compatível com a isenção de submissão a Comitê de Ética em 

Pesquisa Resolução 510/2016, considerando a análise de dados secundários. A referida 

resolução, em seu Artigo 1º. dispõe sobre as normas aplicáveis em Ciências Humanas e Sociais, 

cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados obtidos com os 

participantes, onde se enquadra o presente estudo, a ser considerado parágrafo VII do Artigo 1º 

- pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e 
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contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 

identificar o sujeito. 

Com a autorização da equipe da CAP 1.0, a pesquisadora se comprometeu com o sigilo 

dessas informações e a não identificação dos nomes de profissionais e das unidades de saúde, 

cujos dados foram trabalhados. Do mesmo modo, os dados foram utilizados na elaboração da 

presente dissertação de mestrado profissional e devolvidos para a gestão da CAP 1.0. 

 

5. RESULTADOS 

 

 

Estrutura e Apoio Técnico do AMS na CAP 1.0 

 

Na CAP 1.0, desde a implantação do AMS no município existe um trabalho junto às 

unidades da área, porém não existem registros que permitam a construção sistematizada dessa 

evolução. As informações aqui referidas foram obtidas a partir de conversa com duas 

profissionais que atuam na equipe da CAP 1.0 e estão diretamente ligadas ao AMS. 

Estava prevista para 2018 a saída de uma técnica responsável pelo apoio ao AMS na 

área, que atuava como enfermeira da Divisão de Atenção e Programas de Saúde na CAP 1.0. 

Dessa forma, foi reorganizado um novo grupo de apoio, hoje configurado com a presença de 

três profissionais servidores municipais de carreira: uma assistente social, uma médica pediatra 

e uma dentista. A liderança deste grupo é marcada pela presença mais destacada da assistente 

social que, junto com a médica, também participa de outro grupo de apoio relacionado aos casos 

de notificação de violência pela vigilância epidemiológica – o chamado GAR ou Grupo de 

Apoio Regional.  

As três participantes do apoio ao AMS, não têm esta como atividade única na equipe da 

CAP 1.0, participando de outras frentes de trabalho. Chama atenção o fato de que duas 

apoiadoras também atuam em outras questões ligadas à violência, identificando-se um perfil 

diferenciado nestas. Entretanto, essas duas profissionais iniciaram suas atividades no  AMS já 
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nas oficinas que realizaram com as unidades, no final de 2017 e início de 2018, sem qualquer 

outra preparação prévia específica, como relataram em diálogo com a pesquisadora. 

O papel de responsabilidade desse grupo, articulado à estrutura da CAP, resume-se nos 

seguintes aspectos, cumprindo as competências estabelecidas pela SMS: 

 

✓ Planejamento e organização das Oficinas de AMS; 

✓ Apoio e análise dos planos locais das unidades; 

✓ Divulgação das informações de AMS na CAP e nas unidades; 

✓ Participação em encontros e reuniões com a gestão da SMS; 

✓ Acompanhamento e qualificação do Sistema de Notificação do AMS, através da 

alimentação de planilha de dados específica com armazenamento compartilhado 

em Google Drive;  

✓ Criação de grupos de contato restritos, com informação do AMS em aplicativo 

WHATSAPP, de utilização pública, para divulgação diária da situação de 

unidades com classificações de risco diversificadas; 

✓ Apoio e orientação quanto à condução de situações mais complexas; 

✓ Acompanhamento dos casos de saída de profissionais das equipes e de sua 

chegada sem danos em suas residências, a partir das informações das equipes 

locais. 

✓ Divulgação a toda equipe da CAP 1.0 sobre situações de risco nos territórios 

específicos, para que sejam suspensas ou revistas atividades agendadas nestes 

locais, assim como revistas as necessidades de mobilidade;  

✓ Acionamento de instâncias da SMS e de Segurança Pública nos casos cuja 

evolução se apresente com mais gravidade do que as de costume. 

✓ Avaliação periódica das atividades e desenvolvimento do AMS na CAP 1.0 

 

 

 

O grupo de suporte deve ser formado por profissionais do nível central e intermediário 

de gestão, que acabam tendo o compromisso de se reunir mensalmente para a realização de 

algumas atividades como: acompanhar e avaliar os riscos mais recorrentes, treinamentos dos 
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profissionais , identificar os locais  territórios com vulnerabilidades e prioritários, apoiar a 

elaboração dos planos de segurança em todos os equipamentos treinados, validar os planos de 

segurança elaborados , definir os indicadores de monitoramento , avaliar a implantação da 

metodologia do acesso mais seguro (CICV, 2013). 

 

Planos Locais do AMS na CAP 1.0 

Para a obtenção dos planos de ação das unidades foi solicitada pela CAP 1.0, após a 

realização das Oficinas do AMS, a entrega dos planos de ação, mas somente foram enviados 

cinco (5) planos de ação dentro do prazo solicitado, os quais foram disponibilizados para a 

nossa análise neste estudo. 

Cada unidade foi identificada com a sigla USF (unidade saúde da família) na 

apresentação que se segue.  A partir da leitura e observação, houve a divisão destes em 

componentes específicos que se apresentaram nos registros desses planos: 

a. Descrição da equipe local; 

b. Atribuições operacionais do grupo do AMS; 

c. Comportamento seguro;  

d. Classificação de risco e  

e. Notificação da classificação de risco. 

 

Componente   a: Descrição da equipe local: 

A partir dos dados dos planos foi estabelecido um consolidado dos profissionais que 

compõem o grupo para o AMS, evidenciando-se o perfil das categorias profissionais que 

compõem as equipes locais responsáveis pelo desenvolvimento da metodologia. Na Tabela 1 

estão apresentados os quantitativos por tipo de categoria profissional, em cada uma das cinco 

unidades relacionadas aos planos. 

O que se pode observar perante os tipos de participantes por categoria profissional é que 

existe uma formação mínima que aparece em todas as equipes, sendo esta constituída pelo 

gerente, médico, enfermeiro e agente comunitário de saúde. A categoria profissional que mais 
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tem profissionais por equipe nessas composições é a de agentes comunitários de saúde, fato 

esse justificável pela questão do território ao qual essas equipes estão inseridas para a avaliação 

diária das condições de acessibilidade a área, além de que o número de agentes é maior do que 

o de profissionais de outras categorias. 

 

Tabela 1: Quantitativo de Participante por Categoria Profissional em cada USF 

Unidade Tipo de Participante por Categoria Profissional 

 Dir Ger Méd Enf TCEnf ACS Tec 

Farm 

ADM Outros 

USF 1 1 1 1 1 2 8 0 0 5 

USF 2 1 1 3 2 2 7 0 1 3 

USF 3 0 1 1 2 1 6 0 1 1 

USF 4 0 1 2 3 1 12 0 1 6 

USF 5 0 1 1 1 1 8 0 0 1 

Fonte: plano de acesso mais seguro CAP 1.0 -2018 

De acordo com a metodologia do Comitê Internacional da Cruz Vermelha da /Secretaria 

Municipal de Saúde (2013) sempre é sugerida a presença do gerente da unidade e dos 

responsáveis técnicos (RT), já que esses profissionais ocupam cargos de responsabilidades 

dentro da unidade.  Porém as outras categorias também devem ser privilegiadas pela condição 

de obter as melhores informações é ter uma boa desenvoltura para avaliar as condições de 

segurança do território, diferenciando o que é valorização e a banalização do risco.  

Esse grupo local possui os seus titulares e seus suplentes sendo a equipe de titulares 

composta de profissionais que foram escolhidos na primeira opção através da eleição para 

exercer as atividades do grupo do acesso mais seguro e os suplentes são os profissionais que 

irão substituir os titulares em caso de ausência por falta, licença ou férias.( CICV,2017) 

No nível local, esse grupo de suporte tem como uma de suas atribuições   a  avaliação 

diária do território, pela manhã e com divulgação das informações até um determinado horário 

para a classificação das atividades na unidade e no território e quando for necessário duas vezes 

ao dia (CICV, 2013). 

 

Componente b: Atribuições operacionais do grupo do AMS 
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 Mediante os dados disponíveis dos planos do AMS das unidades da CAP 1.0 foi 

verificada a frequência com que cada unidade referiu tipos específicos de atribuições 

operacionais, dentro de seu plano, conforme se vê na Tabela 2. Apenas duas atribuições foram 

citadas apenas por parte das unidades, uma que diz respeito à responsabilidade com o quadro 

de sinalização e outra sobre a realização de simulação prática. O alto grau de adesão dos planos 

operacionais ao protocolo recomentado pelo CICV/SMS pode não representar efetiva 

implantação do quesito operacional, o que só poderia ser avaliado a partir de outros estudos e 

abordagens metodológicas com observação participante, por exemplo. Como foi grande o 

número de unidades da CAP 1.0 que não entregou o plano local de ação, não há segurança 

quanto à operacionalização real dessas atribuições na área, nestes casos.  

 A observação da seleção dessas atribuições permite nesta descrição, conhecer ao menos 

parcialmente, como se desenho as ações estruturais do AMS nas unidades de APS da SMS do 

Rio de Janeiro. 

  Tabela 2: Quantitativo de USF da CAP 1.0  por atribuição operacional do AMS 

Tipo de Atribuições Operacionais Frequência 

I Criar grupo whatsapp do Acesso Mais Seguro 5 

II A UBS deverá manter atualizado os contatos telefônicos dos 

funcionários e alista deve estar disponível para todos. 

5 

III Responsabilidade de todos informar ao Grupo de Tomada de Decisão  

qualquer alteração que ocorra no território que altere a classificação de 

risco.  

5 

IV Caso haja alteração na classificação de risco no território o ACS do 

acolhimento deverá informar aos membros da sua equipe que 

estiverem em atividades externas no território. 

5 

V A sinalização deverá   ficar na sala dos agentes comunitários de saúde. 5 

VI Existiram três responsáveis com nomes no plano de ação para atualizar 

o quadro de sinalização. 

2 

VII Realizar livro ata onde ficarão registradas as  decisões tomadas  pelo 

grupo, 

5 

VIII Realizar simulação prática com os funcionários para todos saberem o 

que fazer numa situação de risco, até mesmo auxiliar os usuários que 

estiverem no local para pontos de abrigamento pela equipe. 

 

4 

IX Manter registro atualizado no Sistema de Notificação para o Acesso 

Mais Seguro, no caso de amarelo e vermelho, sejam sinalizadas dentro 

do período de um mês. 

É necessário notificar em até 24h o incidente de segurança . 

5 
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X O responsável pela notificação será o gerente ou o diretor da unidade. 5 

XI Manter a discussão sobre o acesso seguro como pauta mensal nas 

reuniões de equipe 

5 

XII Cada profissional de sua categoria fica responsável por comunicar aos 

outros profissionais de sua equipe qualquer eventualidade 

5 

 Fonte: plano de acesso mais seguro CAP 1.0 -2018 

 

Componente c: Comportamento Seguro 

Diante dos dados disponíveis dos planos do AMS das unidades da CAP 1.0 foi 

identificada a frequência com que cada unidade atende aos aspectos do componente 

comportamento seguro, conforme Tabela 3. Alguns desses itens mostram referência baixa entre 

as presenças de conteúdo nas cinco unidades com planos, o que pode representar que sejam 

elementos de difícil adesão e acabaram não sendo considerados pelas equipes de suporte local. 

Estipular local seguro dentro da unidade em caso de tiroteio; evitar andar com fichas de 

pacientes que não serão visitados no dia e não falar sobre informações referente aos pacientes 

quando estiver no território inclusive pelo telefone; a não utilização de veículos próprios de 

profissionais, assim como identificar as ruas mais seguras, evitando ruas desertas, foram 

aspectos citados e apenas um plano, embora sejam orientações do CICV ( CICV/SMSRJ,2013). 

Tabela 3: Frequência de USF da CAP 1.0 por item do comportamento seguro 

 

Comportamento Seguro 

 

Frequência 

I Disponibilizar a classificação de risco visível para toda a equipe  

na unidade até  8:50 

5 

II Todos os profissionais devem conhecer e respeitar o Plano Local 

de Acesso Seguro 

5 

III Realizar a classificação de risco para a realização de ações no 

território de 8:15 a 8:30, na sala de reunião 

5 

IV Uso de uniforme e identificação  5 

V Estar atento na fala e no comportamento do usuário  5 

VI Evitar o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos nos 

territórios. 

4 

VII Conhecer os locais que possam ser utilizados como abrigo num 

momento de confronto 

5 
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VIII Os profissionais do corpo técnico deverão estar sempre 

acompanhados por ACS no território. 

5 

IX Estipular local seguro dentro da Unidade Básica de Saúde em caso 

de tiroteio. 

1 

X Evitar andar com fichas de pacientes que não serão visitados no 

dia e não falar sobre informações referente aos pacientes quando 

estiver no território inclusive pelo telefone. 

1 

XI Os profissionais não devem usar veículos próprios para realizar 

atividades no território. 

1 

XII Deve identificar as ruas mais seguras, movimentadas e evitar ruas 

desertas, os profissionais devem conhecer também caminhos 

alternativos para o caso de algum  imprevisto. 

1 

XIII Em caso de tiroteio deve procurar abrigo imediatamente, ficar 

longe de janelas, procurar local que tenha duas paredes de tijolos 

separando do local de onde vem o som dos tiros 

4 

XIV Se não tiver local seguro para abrigar –se, deve se jogar no chão 

protegendo a cabeça com as mãos. 

5 

XV Em caso de tiroteio no território, deve procurar abrigo na 

residência do morador mais próximo, no plano de ação existe os 

locais para abrigamento para profissionais que estiverem  no 

território. 

5 

XVI Comunicação interna (os membros do GTD do Acesso Seguro 

devem se reunir até 8:15 para juntos fazerem a classificação de 

risco para as ações na comunidade)divulgação até às  8:30. 

5 

XVII Comunicação interna caso tenha necessidade uma nova avaliação 

será feita para classificação do território, com a liberação às 

13.30horas.Reavaliação da manhã até as 10:30 e da parte da tarde 

14:30. 

4 

XVIII Comunicação externa sempre que for realizar atividade externa 

deve fazer contato prévio com as lideranças comunitárias locais ou 

escolas combinando ou confirmando a data e o horário do evento. 

5 

XIX Caso não seja possível realizar as ações que estão programadas em 

virtude de mudança de classificação de risco do território, deve 

comunicar às partes envolvidas ( lideranças comunitárias ou as 

escolas) informando a alteração da programação.  

5 

  Fonte: plano de acesso mais seguro CAP 1.0 -2018 

 

Componente d: Classificação de Risco  

Mediante dos dados disponíveis dos planos do AMS das unidades da CAP 1.0 foi 

verificada a frequência com que cada característica estava classificada como situação de risco 

com classificação VERDE (Tabela 4);  AMARELO (Tabela 5)  e  VERMELHO (Tabela 6). 
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 De modo complementar, foram apresentadas as características que configuram a 

classificação AMARELO PARCIAL ou LARANJA (Quadro 4); características que configuram 

a classificação, AMARELO TOTAL (Quadro 5) e características que definem classificação 

VERMELHO PARCIAL OU TOTAL (Quadro 6). 

 Como o VLT (veículo leve sobre trilhos) atende apenas à parte da área, apenas foi citada 

a sua interrupção como um sinal de alarme por duas unidades, os demais aspectos estão de 

acordo com as orientações referidas pelo protocolo do CICV. Deve ser acrescentada a 

orientação, na SMS do Rio de Janeiro, de que sejam evitadas designações com julgamento de 

valor para caracterizar pessoas, sendo comum a utilização de expressões como presença de 

atores armados no território. 

Tabela 4: Frequência das características por USF da classificação VERDE 

Verde Frequência 

I Comércio aberto; música e bares e comércio local funcionante   e 

creche e escola abertas 

5 

II Ausência de atores armados institucionalizados no território. 5 

III Moto táxis e pensões funcionando 5 

IV  Pontos de vendas de drogas funcionando normalmente 5 

V Atores armados na parte baixa da comunidade sem atitude de 

confronto; olheiros nos pontos estratégicos. 

5 

VI Usuários de crack pela comunidade 5 

VII VLT funcionando normalmente 2 

  Fonte: plano de acesso mais seguro CAP 1.0 -2018 

De acordo com CICV (2013), existe também uma nomenclatura para o verde em 

algumas situações chamada de verde com atenção, que consiste em ser classificada quando 

existe a notícia de confronto armado em territórios vizinhos, nomeados no documento original 

e quando se tem a presença de atores da polícia na unidade. 

Para a classificação AMARELO houve alta concordância com o protocolo do CICV, 

quando observamos a frequência em que cada item foi considerado pelas cinco unidades dos 
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planos. Chama a atenção como o fato de não haver circulação de motocicletas na comunidade 

não foi considerado com sinalizador de classificação amarelo. 

 

 

Tabela 5:  Frequência das características por USF da classificação AMARELO 

Amarelo Frequência 

I Discussão e/ou confronto verbal dos moradores da comunidade 

com os policiais militares geradas a partir de prisões ou abordagens 

consideradas como abuso de autoridade  

Ausência de olheiro nos pontos habituais; 

Tiroteio na noite anterior 

5 

II Operação da polícia militar e/ou civil para apreensão de drogas;  5 

III Incursão de policiais de outras forças, 

Correria entre suspeitos e/ou policiais  

5 

IV  Comércio, escola e creche fechados 5 

V Ausência de olheiro nos pontos habituais; ausência de usuários de 

crack nas redondezas. 

5 

VI Ausência de circulação de motocicletas dentro da comunidade. 0 

VII Presença de helicópteros da polícia militar sobrevoando a 

comunidade. 

5 

VIII Presença de caveirão no território; 

 

4 

IX Autores agitados, mais alertas, com aumento da comunicação pelo 

rádio. 

5 

X Queima de fogos sinalizando operação/incursão; 

 

5 

XI Ausência de circulação de motos dos meninos pela comunidade; 5 

XII Roubo de Carga 5 

XIII Tiroteio na comunidade sem repercussão no entorno da unidade 

Aviso de moradores aos usuários da unidade 

5 

XIV Tiroteio na noite anterior 5 

XV Morte de ator armado (avaliar este sinal em conjunto com os 

demais) 

5 

XVI Atendimento dentro da UBS de feridos em confronto 5 

  Fonte: plano de acesso mais seguro CAP 1.0 -2018 

Algumas unidades, dependendo da situação apresentada, podem apresentar divisão entre 

a classificação de risco amarelo em: Amarelo Parcial e Amarelo Total.  No Amarelo Parcial ou 
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Laranja - a classificação deverá ser utilizada quando somente parte dos territórios das equipes 

forem consideradas amarelas devido a peculiaridades desses seus territórios. 

Em Amarelo Total, se a unidade tiver essa classificação, as visitas domiciliares não 

poderão ser realizadas e cada equipe deverá realizar o agendamento novamente das visitas 

domiciliares e das consultas. Nos Quadros 3 e 4 estão resumidas as orientações de protocolos 

do CICV para estas classificações, que fundamentaram o que as equipes locais sugeriram em 

seus planos. 

Quadro 3: Características da classificação AMARELO PARCIAL ou LARANJA 

AMARELO PARCIAL ou LARANJA 

Bares e escolas fechadas 

Becos e ruas com pouco movimento 

Ponto de venda de drogas vazios 

Comunicação intensa pelo rádio entre os atores 

Moradores apreensivos com informações da comunidade 

Muita movimentação  e concentração de policiais da UPP 

Reunião de atores 

Movimentação atípica dos atores por becos e vielas ou agitados demais 

Pessoas ligadas aos atores com movimentação estranha , evadindo a comunidade. 

 Fonte: CICV 2013 

 

Quadro 4:  Características da classificação AMARELO TOTAL 

AMARELO TOTAL 

Conflito com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na troca de plantão. 

Atores e policiais  baleados no território 

Manifestação em via de acesso de grande movimentação  

Presença da polícia especializada (BOPE, CORE, Civil e a Força Nacional e 

helicóptero no território) 

Ruas Fechadas 

 Fonte:  CICV, 2013 
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 Como pode ser observado na Tabela 6, praticamente todos os aspectos integrantes do 

protocolo do AMS, sugeridos pelo CICV e SMS, como orientadores da classificação vermelho, 

foram observados pelas equipes locais, mesmo porque se apresentam como graves situações 

com possíveis vivências de conflitos e violência nos territórios. A concordância com esses 

aspectos aparece como indicação de que as comunidades de uma área central da Cidade, que 

tem proximidade com atrações turísticas e chegada de visitantes, vivenciam situações com 

grande expressão de conflitos, que podem comprometer também os serviços de saúde, quando 

ocorrem tiroteios, fugas, incursões de traficantes e confrontos com a polícia. 

 Tabela 6:  Frequência das características por USF da classificação VERMELHO 

Vermelho Frequência 

I Manifestações violentas com confrontos entre a 

polícia e os manifestantes; 

 

5 

II Manifestações violentas em frente ou no entorno da 

unidade, com pessoas armadas com pedras, pedaços 

de madeira, bomba, cacos de vidros; 

 

5 

III Veículos sendo incendiados no entorno da unidade 

ou em vias próximas, durante manifestações 

violentas 

5 

IV Tiroteio no entorno da Clínica e nas principais vias 

de acesso à unidade: com a descrição dos nomes das 

vias principais. 

 

5 

V Ordem de traficantes da área para fechar a unidade; 

 

5 

VI Presença de helicóptero e participando de tiroteio no 

entorno da unidade 

4 

VII Presença do caveirão em confronto no território no 

entorno da unidade 

5 

VIII Atores armados pulando o muro e usando o 

estacionamento da unidade como rota de fuga. 

 

5 

 Fonte: plano de acesso mais seguro CAP 1.0 -2018 

  

 



64 
 

No Quadro 5 estão resumidas as características da classificação VERMELHO, que pode 

ser total ou parcial, conforme o protocolo do CICV, que se tornam mais específicas nos planos 

locais das unidades. 

 

 

 

Quadro 5:  Características da classificação VERMELHO 

Vermelho Parcial Vermelho Total 

Manifestações violentas e /ou confronto 

armado em frente ou no entorno da clínica. 

Ordem de traficantes da área para fechar a 

unidade. 

Informações de fechamento das unidades. Invasão de facções rivais no território 

adjacente. 

  Fonte:  CICV, 2013 

 

De acordo com os protocolos sugeridos pelo CICV e SMS, no Rio de Janeiro, as 

unidades estabelecem nos seus planos de ação o modo de agir, conforme a situação apresentada 

na classificação de risco, tais como as que foram resumidas no Quadro 7, entre os mais 

significativos. 

 

Quadro 6: Plano de Ação de Classificação de Risco no Território 

Classificação Planos de ação 

 

 

Amarelo  

 

Quando a classificação de risco for amarela não deverá ser realizada 

atividade externa na localidade identificada e nas possíveis rotas de fuga. 

Todos os funcionários devem permanecer na unidade, realizando atividades 

internas definidas pelo responsável da equipe.  
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Quando houver mudança da classificação de risco ao longo do dia, 

comunicar a alteração para os profissionais que estiverem no território, por 

telefone ou whatsapp; 

Informar os usuários o cancelamento das visitas domiciliares ou outras ações 

que estejam programadas no território; 

 

Vermelho 

 

Fechamento da unidade, comunicando imediatamente o coordenador da 

CAP 1.0, por telefone; 

Direcionar os usuários para os locais definidos como seguros; 

Comunicar pelos grupos das equipes e/ou via telefone os profissionais da 

unidade;  

Todos os funcionários deverão permanecer dentro da unidade, até que a saída 

da unidade possa ser feita em segurança. Aguardar pelo menos 30 minutos 

após o término do tiroteio para sair da unidade; 

Sair em pequenos grupos após o tiroteio cessar e autorização do grupo de 

tomada de decisão;  

Priorizar a saída dos profissionais que morem em área de maior risco; 

Oferecer carona para facilitar a saída da unidade até local seguro; 

A gerência deve fazer o registro no sistema de notificação e enviar 

mensagem ou e-mail para o Coordenador da CAP 

Fonte: CICV, 2013. 

Analisando os dados obtidos nos planos de ação, ainda podemos observar semelhanças 

e diferenças entre os elementos constituintes dos planos de ação do AMS na CAP 1.0  

Verificou-se algumas questões similares entre os planos, tais como:  

✓ Todos possuem uma equipe local; 

✓ Devem conhecer suas atribuições operacionais; 

✓ A questão do comportamento seguro que se caracteriza por informar, até às 

08:30 no máximo a classificação de risco. 

 As unidades mantêm o plano de ação, que consiste em saber avaliar e agir no momento 

em que se encontram em situação de normalidade, de risco ou de ameaça e todos seus 

profissionais precisam conhecer e respeitar o plano de ação para o acesso. Muitas das condutas 

colocadas no plano de ação são já descritas no guia do AMS fornecido pela SMS. 
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 Quanto às diferenças, seria indispensável que todas tentassem estipular um local seguro 

dentro da própria unidade, conforme o protocolo do guia do AMS, porém uma unidade não 

possui esta área, como um local que tenha pelo menos duas paredes de tijolo, separando do 

local de onde vem o barulho de tiro e que, seguindo a recomendação, de que caso não consigam 

se abrigar, devem os funcionários colocar-se no chão e proteger suas cabeças com as mãos.  

 Uma outra divergência entre as unidades que entregaram os planos de ação é que nem 

todas as unidades realizaram a simulação prática com os seus funcionários para todos saberem 

o que fazer numa situação de risco, ou até mesmo ajudar algum usuário que esteja no mesmo 

local para os pontos de abrigo para a equipe. Nesse caso, duas unidades não realização essa 

simulação.  

Componente e: Notificações com Classificação de Risco  

 As notificações das dezessete (17) unidades básicas da AP 1.0, no Sistema de 

Notificação do AMS, definido pela SMS, no período de janeiro a setembro de 2018, 

possibilitaram o consolidado dos quantitativos específicos por tipo de classificação e totais por 

unidades, como apresentado no Tabela 7.  

 Todas essas situações de classificação de risco se relacionam com a interrupção de 

alguma atividade prevista para as equipes da ESF, desde a suspensão das visitas domiciliares 

até o extremo do fechamento da unidade de saúde.  

 Sendo uma região central da Cidade, com grande circulação viária, de pessoas residentes 

e algumas em mobilidade para o trabalho, escolas, entre outros, no período de janeiro a 

setembro, observamos que houve seus (6) unidades que não tiveram maiores problemas com 

situações de violência no seu entorno, tendo em vista que praticamente não fizeram notificações 

no sistema do AMS, definido pela SMS controlado pela equipe de apoiadores da CAP 1.0, nesta 

área. Este seria um quadro desejável para todas as unidades de uma região tão próxima às 

instâncias de decisão governamental e onde se localizam importantes marcos urbanos da 

história da Cidade do Rio de Janeiro. 

 Entretanto, houve quatro (4) unidades da mesma área, nos locais ou bairros Gamboa, 

Caju, Turano, Catumbi, Benfica/Arará e Frei Caneca, onde foi alto o número de notificações, 

incluindo o tipo vermelho, que ocasiona fechamento da unidade. De todas as 49 notificações de 

vermelho completo, houve 48 nessas quatro unidades, que se relacionam com grande 

contingente de cobertura populacional, sendo todas unidades Tipo A, isto é, somente com 
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modelo ESF. Mesmo o Vermelho Parcial praticamente se localiza somente nestas quatro 

unidades, o que potencialmente fez interromper muitas vezes neste período, as ações previstas 

para as equipes, no processo de trabalho da ESF.  

 Os protocolos da SMS e CICV fazem a previsão de novos agendamentos das atividades 

comprometidas, entre estas, as visitas domiciliares e outros procedimentos. Entretanto, não é 

possível prever quantas oportunidades foram perdidas nessas interrupções por conta da 

violência urbana e nem que tipo de prejuízos em saúde ocorreram para a população adscrita a 

estes equipamentos públicos. 

Tabela 7: Classificações de Risco AMS de Unidades CAP 1.0 

Frequência das Notificações jan - set 2018 

Unidade 

de 

Saúde 

Modelo 

de 

Atenção 

Locais ou 

Bairros 

Classificação de Risco  

Amarelo Laranja Vermelho 

Parcial 

Vermelho Total 

USF 1 B Santo 

Cristo e 

Saúde 

9 7 5 0 21 

USF 2 A São 

Cristóvão 

0 1 0 0 1 

USF 3 A Gamboa 17 3 1 3 24 

USF 4 A Rio 

Comprido 

3 5 1 1 10 

USF 5 A Caju 5 11 1 12 29 

USF 6 A Turano 10 10 1 1 22 

USF  7 A Paquetá 0 0 0 0 0 

USF 8 B Cidade 

Nova 

0 0 0 0 0 

USF  9 B Santa 

Tereza 

5 11 0 0 16 

USF 10 B Centro 0 0 0 0 0 

USF 11 A Catumbi 13 21 3 12 49 

USF 12 A Mangueira 7 0 0 0 7 

USF 13 A Lapa 1 0 0 0 1 

USF 14 A Benfica – 

Arará 

8 16 0 5 29 

USF 15 A Frei 

Caneca 

13 3 0 6 22 

USF 16 B São 

Cristóvão 

0 0 0 0 0 

USF 17 A São Carlos 0 0 0 0 0 

Total da CAP 1.0 91 88 12 40 231 

Fonte: notificações CAP 1.0 (2018) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A violência armada e seus indicadores têm aumentado nas cidades do Brasil e do mundo. 

Segundo Ribeiro et al (2016) as causas da violência são multifatoriais e, no contexto atual, 

acabam por se tornar resultantes de fatores econômicos, tais como desemprego, pobreza, 

desigualdade- e de precárias condições de habitações e de acesso aos serviços essenciais tais 

como escola, saúde, transporte público, assistência social, lazer e segurança. 

Essa violência urbana afeta a população de diversas formas e as consequências dela para 

a sociedade trazem grande impacto, gerando fechamento de escolas, unidades de saúde ou 

outros serviços públicos essências. (TEIXEIRA E GRANDIN,2017) 

A territorialização é uma ferramenta básica do processo de trabalho da ESF, sendo a 

violência nos territórios de saúde um fator de prejuízo para o pleno desenvolvimento de ações 

da APS. (HAESBAERT E LIMONAD,2007) 

O programa AMS busca reduzir e prevenir o impacto da violência sobre os profissionais 

de saúde que trabalham na atenção primária e residentes de comunidades vulneráveis a 

violência, tendo sido implantado pela SMS do Rio de Janeiro, na rede de APS, com esta 

finalidade.(CICV,2013) 

O acesso mais seguro é desenvolvido pelo CICV em unidades de saúde e escolas 

localizadas em áreas com altos índices de violência, no Rio de Janeiro e em outras capitais do 

país. Embora existam elogios à iniciativa do protocolo, deve-se também ressaltar que muito 

importante seria reduzir o número de operações policiais em horário escolar, a fim de evitar 

vítima dentro e ao redor da comunidade (SOUZA, 2009), o que poderia valer também para as 

unidades de saúde nos territórios com violência.   

Teixeira e Gradin 2017 enfatizaram que desde a implantação do protocolo do AMS em 

2009 os resultados apresentados foram excelentes em relação aos profissionais inseridos em 

territórios vulneráveis do Rio de Janeiro. Segundo os autores, a ação de um protocolo de 

segurança em escolas e unidades de saúde acabou levando a diminuição do absenteísmo de 

profissionais devido eles adquirirem maior confiança para atuar em seu ambiente de trabalho. 

Dessa forma, caracteriza-se esta estratégia como uma ação específica de proteção às equipes 

profissionais nos territórios. 
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Porém, não há ainda estudos suficientes para que sejam analisadas as perdas para a 

população, no caso da implantação de unidades em áreas de risco, se considerados os dias de 

interrupção das atividades. Mas o CICV tem  conclui  que os principais resultados apresentado 

pela implantação do AMS no Rio de Janeiro são a manutenção da oferta dos serviços à 

população nas áreas mais vulneráveis à violência armada, a gestão integrada entre várias 

secretarias e serviços, com elaboração de estratégias comuns, a melhoria na organização interna 

e na atribuição de funções, incluindo na comunicação e coordenação interna do trabalho em 

equipe, assim como o empoderamento dos profissionais e consequente diminuição da 

rotatividade/ dificuldade de alocação dos servidores (CICV, 2013).  

Portanto, o programa vem demostrando grande potencial em relação ao impacto da 

violência no processo de trabalhos das equipes da ESF expostas no contexto de violência 

armada na Cidade, especialmente no que tange a estabelecer pactuação de ações diante de 

situações críticas. ( XIMENS,2016) 

Este estudo de caso na CAP 1.0 permitiu que se iniciasse uma demonstração inicial de 

aspectos operacionais da implementação do AMS num conjunto de unidades de APS, assim 

como poderá estimular a realização de outras investigações que ultrapassem os limites aqui 

apresentados e possam avaliar consequências ou dificuldades de superação, tendo em vista que 

são muitos os obstáculos que vivemos todos os dias, quando tratamos da situação da violência 

na Cidade do Rio de Janeiro. 
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