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RESUMO
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DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREA RURAL 
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Orientadora: Marta Cocco da Costa

Data e local da defesa: 18/09/2019; Palmeira das Missões

A violência configura-se como problema social  e  de saúde que ameaça o
desenvolvimento  das  comunidades  e  afeta  a  qualidade  de  vida  de  milhões  de
pessoas.  Trata-se  de  um  fenômeno  complexo  e  multicausal   em  que  todas  as
pessoas estão suscetíveis, especialmente as com deficiência que vivem em contexto
rural. Sabe-se da complexidade desse fenômeno no vivido das famílias de pessoas
com deficiência que residem no rural, a partir de estudos e da aproximação com a
temática, com isso, muitas inquietações surgiram durante a caminhada acadêmica.
O objetivo  desse estudo foi  analisar  as situações de violência vivenciadas pelas
pessoas com deficiência (PCD) e suas famílias residentes em área rural.    Esse
estudo é caracterizado como descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, sendo
desenvolvido  em  quatro  municípios  da  região  noroeste  do  Rio  Grande  do  Sul,
pertencentes  a  15ª  e  19ª  Coordenadoria  Regional  de  Saúde  que  apresentaram
população  rural  maior  que  a  urbana,  com  mais  de  70%.  Os  participantes  da
pesquisa foram 12 familiares de pessoas com deficiência que residem em contexto
rural nos municípios em estudo, sendo oito mulheres e 4 homens. Os dados foram
coletados no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. A coleta de dados
se deu por meio de entrevista semiestruturada com questões abertas relacionadas à
problemática.  Para  a  organização  e  análise  optou-se  pela  análise  de  conteúdo
temática. Dentre os aspectos éticos, este projeto segue a legislação que aborda a
pesquisa com seres humanos, expressa por meio da Resolução nº. 466, de 12 de
dezembro  de  2012.  Por  meio  da  análise  dos  dados  foi  possível  construir  duas
categorias.  A primeira  versa  sobre  “Situações  de  violência  física,  psicológica  e
sexual”, a qual revela que os casos de violência carrearam consequências negativas
na vida dos envolvidos, inclusive danos psicológicos e privação, e que a violência
manifesta-se  de  diversas  formas  e  ocorre  em diferentes  espaços  da  sociedade,
como na  escola,  família  ou  comunidade.  A segunda,  “Situações  de  violência  no
contexto  familiar  e  comunitário  rural”,  aborda  a  restrição  familiar,  dificuldades
econômicas, conflitos familiares, restrição social, preconceito,  poucos espaços de
lazer, invisibilidade e a violência produzida pela própria PCD nos espaços familiares
e sociais. Com base nos resultados, busca-se dar visibilidade aos casos de violência
nessa população, bem como incentivar a elaboração e implementação de políticas
públicas locais intersetoriais e a efetivação das políticas existentes, que auxiliem na
garantia dos direitos das pessoas com deficiência, amparando o desenvolvimento
desta população minimizando as situações de violência.
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Violence is a social and health problem that threatens the development of
communities and affects the quality of life of millions of people. It is a complex and
multi-causal phenomenon in which all people are susceptible, especially those with
disabilities living in rural settings. It is known of the complexity of this phenomenon in
the lives of families of people with disabilities who live in rural areas, from studies and
approach to the theme, with this, many concerns arose during the academic journey.
The aim of this study was to analyze the situations of violence experienced by people
with  disabilities  (PCD)  and  their  families  living  in  rural  areas.This  study  is
characterized as  descriptive  exploratory qualitative  approach,  being  developed in
four municipalities of the northwest region of Rio Grande do Sul, belonging to the
15th and 19th Regional  Health Coordination that had rural  population larger than
urban,  with  more  than  70%.  The  study participants  were  12  family  members  of
people with disabilities who live in rural contexts in the municipalities under study,
eight women and four men. Data were collected from December 2018 to February
2019. Data were collected through semi-structured interviews with open questions
related  to  the  problem.  For  the  organization  and analysis  we  opted for  thematic
content analysis. Among the ethical aspects, this project follows the legislation that
deals with research with human beings, expressed through Resolution no. 466 of
December 12, 2012. Through data analysis it was possible to build two categories.
The first is about “Situations of physical, psychological and sexual violence”, which
reveals that the cases of violence carried negative consequences in the lives of those
involved,  including  psychological  damage  and  deprivation,  and  that  violence
manifests  itself  in  various ways and occurs  in  different  ways.  different  spaces of
society, such as at school, family or community. The second, “Situations of violence
in the family and rural community context”, addresses family restriction, economic
difficulties, family conflicts, social restriction, prejudice, few leisure spaces, invisibility
and the violence produced by the PCD itself in family and social spaces. Based on
the results, the aim is to give visibility to cases of violence in this population, as well
as  to  encourage  the  elaboration  and  implementation  of  intersectoral  local  public
policies and the implementation of existing policies that help to guarantee the rights
of people with disabilities, supporting the development. of this population minimizing
the situations of violence.
Keywords: Violence; Disabled Person, Rural Context; Family; Nursing.
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1  INTRODUÇÃO

O presente estudo foi desenvolvido com a finalidade de realizar o Trabalho de

Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de

Santa  Maria,  Campus Palmeira  das Missões,  requisito  parcial  para  obtenção  do

título de bacharel em Enfermagem. 

A aproximação com o tema referente à violência a pessoas com deficiência

parte de um interesse pessoal em aprofundar os estudos na direção do campo da

Saúde Coletiva e ter a possibilidade de trabalhar nesta área após minha formação.

Também por residir em cenário rural e identificar que as pessoas com deficiência,

bem como  as  suas  famílias  vivenciam  restrições  ao  direito  à  saúde.  Atuar  nos

fatores  condicionantes  e  determinantes  do  processo  saúde  e  adoecimento,

compreender questões voltadas às pessoas vulneráveis, bem como contribuir para a

construção da integralidade em saúde, acentuaram meu desejo de atuar na área da

saúde e com esse tema.

Este  estudo  surge  de  discussões  acadêmicas  referente  à  violência  vivida

pelas pessoas com deficiência residentes em cenário rural.  Constitui-se parte do

projeto  matricial  de  pesquisa  intitulado:  “Determinantes  Sociais  de  Saúde  em

Pessoas com Deficiência, Famílias e Rede de Apoio no Cenário Rural:  múltiplas

vulnerabilidades”, financiado pelo CNPq, chamada FAPERGS/MS/CNPQ/SESRS n.

03/2017- Programa pesquisa para o sus: gestão compartilhada em saúde PPSUS –

2017, o qual baliza suas investigações nos Determinantes Sociais de Saúde (DSS)

de pessoas com deficiência residentes em cenário rural.  Esta proposta está sendo

desenvolvida pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva da Universidade

Federal de Santa Maria (NEPESC/UFSM) em parceria com a Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Rio Grande (FURG) e

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

Durante  a  graduação,  nas  aulas  teórico-práticas  de  Saúde  Coletiva  e  na

inserção no NEPESC, me aproximei a referenciais teóricos voltados à pessoa com

deficiência. A participação no projeto de pesquisa mencionado acima me possibilitou

desenvolver um olhar crítico sobre o tema, despertando e instigando interesses em
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aprofundar os estudos neste campo de pesquisa, haja vista as vulnerabilidades de

pessoas com deficiências residentes no meio rural, que podem afetar sua saúde.

Além disso, fui bolsista PIBIC/CNPq deste mesmo projeto, o que me proporcionou

auxílio no custeio de despesas relacionadas à graduação. 

Para  escolha da temática  considerou-se a relevância  de pesquisas com

pessoas com deficiência para o campo da Saúde Coletiva, diante do cenário de

necessidade de avanços no que diz respeito a dados existentes, aspectos teórico-

conceituais, políticas e práticas em saúde. Além disso, observa-se a escassez de

produções contemplando essa temática no meio acadêmico, há poucos estudos

centrados na produção do cuidado à saúde em cenários rurais e, em particular,

com abordagens que considerem as pessoas com deficiência e suas famílias. A

partir  das  experiências  no  campo  da  pesquisa  descritas  e  das  inquietações

oriundas de discussões, volta-se esta pesquisa à violência vivenciada no cotidiano

de vida das famílias de pessoas com deficiência que vivem no rural.

Nessa perspectiva, ressalta-se que as pessoas com deficiência se deparam

com barreiras no que diz respeito ao ambiente, proteção social e inclusão. Pessoas

com Deficiência  nessa  pesquisa,  segue  o  previsto  pela  Lei  nº  13.146/2015  que

Institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com Deficiência  (ESTATUTO DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2015). 

A  nova  classificação  das  deficiências,  “Classificação  Internacional  de

Funcionalidade,  Incapacidade  e  Saúde  (CIF)”,  é  considerada  um  avanço  na

compreensão da deficiência, pois engloba o sujeito de maneira integral e extrapola o

referencial  biomédico,  a  partir  dos  seguintes  eixos  função  corporal,  estrutura

corporal,  atividades e participação e fatores ambientais,  descrevendo o modo no

qual  pessoas com diferentes  níveis  de  funcionalidade  no viver  e  no  agir  (OMS,

2012). 

Segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde,  15%  da  população  mundial

apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil,  segundo o censo demográfico de

2010, o número de pessoas com deficiência é de 45,5 milhões correspondendo a,

aproximadamente 23,9% da população. Destes, 38,4 milhões vivem em área urbana

e 7,1 milhões vivem em área rural, sendo incluídas pessoas com deficiência visual

(49,8%), deficiência motora (38,3%), deficiência auditiva (25,6%) e intelectual (2,6%)

(IBGE, 2010).
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O  contexto  rural,  por  sua  vez,  possui  particularidades  que  o  caracteriza

histórica e culturalmente. As populações rurais apresentam vulnerabilidades socias

devido baixo nível de escolaridade, pobreza e carência de políticas sociais básicas,

estando  associado  a  menores  oportunidades  de  educação  e  emprego,  falta  de

transporte  público  acessível  e  a  dificuldades  de  acesso  a  serviços  de  saúde

(SCHWARTZ, 2016; URSINE; PEREIRA; CARNEIRO, 2018).

As pessoas com deficiência podem apresentar piores condições de saúde, de

vida e de moradia. A escassa literatura sugere que as pessoas com deficiência que

vivem no rural têm a saúde mais comprometida do que a população do rural sem

deficiência, a lesão parece exacerbar as barreiras de acesso à saúde. Vale ressaltar,

ainda,  que  as  populações  rurais  com  deficiência  inúmeras  vezes  possuem

denegados  seus  direitos  básicos,  o  que  as  configura  em situações  de  violência

(OMS, 2012; URSINE; PEREIRA; CARNEIRO, 2018).  

Para além das pessoas com deficiência, volta-se o olhar também às famílias,

figuras importantes do cuidado. Os familiares vivenciam sentimentos gerados pelos

problemas do cotidiano e, muitas vezes, enfrentam agravos nos âmbitos pessoal,

social, econômico e profissional (SANTOS; MARTINS, 2016).

Nessa perspectiva, a violência configura-se como problema social e de saúde

que ameaça o desenvolvimento dos povos e afeta a qualidade de vida. Inclusa na

agenda  internacional  de  saúde,  em  1996  em  Genebra,  a  violência,  segundo  a

Organização Mundial de Saúde é responsável por mais de 1,3 milhões de mortes

anualmente no mundo.  Para além da denegação de direitos, para destacar que a

violência, para a OMS (2014), refere-se ao uso intencional de força física ou poder,

real  ou  como ameaça,  que  resulte  ou  tem grande  probabilidade de  resultar  em

ferimentos, morte, danos psicológicos, desenvolvimento prejudicado ou privação.

A violência resulta em agravos biológicos, psicológicos, morais e sociais, que

dificultam  a  experiência  de  viver  a  igualdade  humana  e  social  plenamente.  A

persistência e a multiplicidade das formas de expressão de violência, ao longo da

história, indicam a importância do tema e a necessidade de investigar como essa

prática interfere no processo de vida de quem a sofre (LUCENA et al., 2012).

Por  serem  sujeitos  mais  vulneráveis,  as  pessoas  com  deficiência  muitas

vezes vivenciam situações de violência no cotidiano. A violência se manifesta de

diferentes formas, tanto em áreas urbanas como em rurais. No contexto rural ela

encontra-se  potencializada  devido  as  particularidades  desse  cenário,  como
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distanciamento,  exclusão,  dificuldades  de  oferta  e  acessibilidade  a  serviços  de

saúde e segurança, as quais contribuem para a invisibilidade desta problemática.

Ainda torna os ambientes rurais e as pessoas com deficiência mais passíveis de

atos de violência (HONNEF et al., 2017; BUENO; LOPES, 2018).

Tendo  em vista  a  complexidade  da violência  vivenciada pelas  famílias  de

pessoas com deficiência que residem no rural, a partir de estudos e da aproximação

com a temática, muitas inquietações surgiram durante esta caminhada no campo da

pesquisa.  Para  tanto,  esta  pesquisa  tem  como  pretensão  responder  a  seguinte

questão:  quais  as  situações  de  violência  vivenciadas  no  cotidiano  de  vida  das

pessoas com deficiência residentes em área rural na voz de seus familiares?

Centrado neste problema de investigação, o objetivo do estudo será analisar

as situações de violência vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas famílias

residentes em área rural. 

Ao considerar as consequências negativas que a violência traz na vida dos

envolvidos (RADA, 2014), essa pesquisa trará contribuições, na medida que seus

resultados darão visibilidade aos tipos de violência vivenciados pelas famílias de

pessoas  com  deficiência  e,  a  partir  disso,  haverá  possibilidade  de  articular

estratégias  para  promover  e  proteger  a  saúde  dessas  pessoas  e  valorizar  suas

potencialidades  e  os  recursos  do  espaço  onde  vivem  em  consonância  com  as

premissas  do  SUS.  Dessa  forma,  essa  pesquisa  poderá  contribuir  para  o

reconhecimento  e  resolutividade  das  situações  de  violência  de  pessoas  com

deficiências em contexto rural.

Com a finalidade de dar sustentabilidade ao tema, inicialmente foi

construída a  problemática  da  pesquisa  congregando  diferentes  autores.  Na

sequência,  são  apresentados  o  caminho  metodológico,  a  apresentação  dos

resultados e as discussões.
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão apresentados elementos necessários para a construção

da  problemática  em estudo  sendo  abordados  os  seguintes  eixos:  Pessoas  com

deficiência: do conceito às políticas públicas de inclusão; O contexto rural e o vivido

das pessoas com deficiência e suas famílias;  Situações de violência em cenário

rural:  contextualizando essa problemática no cotidiano de vida das pessoas com

deficiência e suas famílias.

2.1   PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA:  do  conceito  às  políticas  públicas  de

inclusão

O conceito da pessoa com deficiência passou por várias transformações ao

longo do tempo, passando do modelo médico para o modelo social,  conforme a

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Com isso a

responsabilidade  pelas  desvantagens  causadas  pelas  limitações  físicas  de  uma

pessoa concentra-se na sociedade e não mais no indivíduo (OMS, 2012).

A questão da deficiência é um assunto pouco abordado nos espaços sociais,

ficando, muitas vezes, oculta atrás dos medos das diferenças entre deficientes e

incapacitados. Ao tratar-se de uma sociedade um tanto avançada em termos de sua

consciência  social,  as  pessoas  com  deficiência  são  vistas  como  " menos  que

humanas " (MINAYO, 2009). 

No  Brasil,  dentre  os  termos  utilizados  podemos  citar:  os  inválidos,  os

incapacitados,  excepcionais,  pessoa  especial,  com  necessidades  especiais  e

portadora de deficiência, empregados para assinalar pessoas com incapacidade em

realizar  alguma  atividade  rotineira.  A  partir  de  1990,  por  meio  da  crescente

participação  social  e  política,  convencionou-se  o  termo  Pessoa  com  Deficiência

(PCD) para designar indivíduos com diferentes tipos de deficiência, com o intento de

transformar o  protagonismo da pessoa com deficiência  na sociedade (SASSAKI,

2003).
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Segundo a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) em seu artigo 6º,

todos  as  pessoas  têm  direito  à  educação,  saúde,  trabalho,  moradia,  lazer  e

segurança.  Com  relação  a  PCD,  esta  assegura  em  sua  base  legal,  o

desenvolvimento de políticas públicas.

Dentre os direitos fundamentais assegurados pela Constituição, o inciso II do

art.  23º prevê ser competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios tratarem da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia dos

direitos  das  pessoas  com  deficiência.  O  inciso  XIV  do  art.  24º  define  que  é

competência  da  União,  dos  Estados e  do Distrito  Federal  garantir  a  proteção e

integração social das pessoas com deficiência.  O inciso IV do art. 203º, garante a

habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência  e  a  promoção  de  sua

integração à vida comunitária. O inciso V deste mesmo artigo, confere o direito a um

salário mínimo às pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de se

manter.  Em  relação  ao  direito  à  educação,  o  art.  208º  garante  o  atendimento

educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede

regular  de ensino. O art. 227º confere a necessidade de eliminação de obstáculos

arquitetônicos bem como veículos adaptados de transporte coletivo (BRASIL, 1988).

No que se refere ao atendimento das necessidades básica, foi promulgado

pelo Congresso Nacional a Lei Nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da

Assistência  Social  (LOAS),  a  qual  garante  o  Benefício  de  Prestação Continuada

(BPC) no valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que não

tenha condições de prover manutenção de sua vida, nem de ser provida por sua

família (BRASIL, 1993).

Para  garantir  a  inclusão  social  e  a  cidadania,  assegurar  e  promover  o

exercício dos direitos e das liberdades da pessoa com deficiência em condições de

igualdade, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Nº 13.146, de Julho de 2015,

também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem como base a

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para efeitos desta Lei: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras,  pode  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será
biopsi- cossocial, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar e considerará:
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I  –  os  impedimentos  nas  funções  e  nas
estruturas do corpo;
II – os fatores socioambientais, psicológicos e
pessoais;
III  –  a  limitação no  desempenho  de
atividades; e 
IV – a restrição de participação (BRASIL, 2015, pág. 09).

As principais causas das deficiências são: as hereditárias ou congênitas, que

aparecem por questões genéticas, podendo ser evitadas, em parte, com exames

pré-natais específicos e serviços de genética clínica para aconselhamento genético

aos casais. Já as outras causas de deficiência, são as decorrentes da falta de

assistência ou da assistência inadequada às mulheres durante  a  gestação e o

parto, que são evitáveis por meio do investimento e melhoria da qualidade do pré-

natal (consultas e exames laboratoriais), parto (natural, de risco, cesarianas) e pós-

parto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Nessa perspectiva, toda PCD tem direito a receber atendimento prioritário, ao

processo de habilitação e de reabilitação, a educação, a moradia digna e ao trabalho

de sua livre escolha e aceitação (BRASIL, 2015).

O  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  (BRASIL,  2015),  discorre  que

acessibilidade “é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida viver  de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de

participação social”. Para falar de barreiras, define ser qualquer entrave ou obstáculo

que limite ou impeça o acesso e a circulação com segurança das pessoas, sendo

classificadas em arquitetônicas, urbanísticas, nos transportes e nas comunicações. 

A concepção  e  a  implantação  de  projetos  que  tratem  do  meio  físico,  de

transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da

informação  e  comunicação,  e  de  outros  serviços,  equipamentos  e  instalações

abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana

como na  rural,  é  relatado  pelo  Art.  55.  do  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência

(BRASIL, 2015), os quais devem atender aos princípios do desenho universal, tendo

como referência as normas de acessibilidade.

Para  garantia  da  acessibilidade  a  PCD,  foi  redigida  em  2004  a  Norma

Brasileira Operacional (NBR) 9050, manual que estabelece parâmetros técnicos que

devem  ser  observados  para  elaboração  de  projetos,  construções,  instalações  e

adaptações  de  edificações,  mobiliários,  espaços  e  equipamentos  (ABNT,  2004).
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Esses  critérios  foram  estabelecidos  visando  adequação  a  direitos  estabelecidos

constitucionalmente,  permitindo  acesso  a  diversos  espaços  da  sociedade

principalmente por pessoas que antes eram consideradas incapacitados (TONINI,

2017).

Como  garantia  à  universalização  do  atendimento  especializado,  a  Lei  nº

10.845  de  5  de  março  de  2004  institui  o  Programa  de  Complementação  ao

Atendimento Educacional Especializado às Pessoas com Deficiência. Por meio dele,

o governo federal repassa recursos financeiros às instituições públicas de ensino

para contratação de professores e profissionais especializados, bem como material

didático e pedagógico adequado, realização de reformas e construções para eliminar

barreiras  arquitetônicas  e  ainda  oferta  de  transporte  escolar  adaptado  (BRASIL,

2004). 

Considerando  a  necessidade  de  proteger  a  saúde  deste  seguimento

populacional, a Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência,  a qual se

refere à Portaria do Ministério da Saúde, MS/GM nº 1.060, de 5 de junho de 2002,

está direcionada para a inclusão das pessoas com deficiência em toda a rede de

serviços do SUS. As principais diretrizes dessa Política são: a promoção da

qualidade de vida,  a prevenção de deficiências;  a  atenção integral  à  saúde,  a

melhoria dos mecanismos de informação; a capacitação de recursos humanos, e a

organização e funcionamento dos serviços (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

No tocante à Portaria do Ministério da Saúd0e, MS/GM nº 1.060, de 5 de

junho  de  2002,  no  que  se  refere  à  Atenção  Integral  à  Saúde,  diretriz  de

responsabilidade  direta  do  Sistema Único  de  Saúde  e  sua  rede  de  unidades,

assegura  a  PCD  o  acesso  às  ações  de  Unidades  de  Saúde  e  serviços  de

reabilitação, garantindo o direito a consulta médica, ao tratamento odontológico,

aos procedimentos de enfermagem, atenção sexual  e reprodutiva, aos exames

básicos e aos medicamentos que sejam distribuídos pelo SUS; independente de

sexo ou idade, todas devem ter respondidas suas necessidades, incluíndo seus

familiares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Nesse contexto, a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações

em  âmbito  individual,  familiar  e  coletivo,  que  por  meio  de  equipes

multiprofissionais, realizam ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,

tratamento, reabilitação e redução de danos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

Para o Ministério da Saúde (2017), é proibida qualquer exclusão baseada
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em  idade,  gênero,  raça/cor,  etnia,  crença,  nacionalidade,  orientação  sexual,

condição  socioeconômica,  limitação  física,  intelectual,  funcional  e  outras.  A

Atenção  Básica  possui  papel  fundamental  na  adoção  de  estratégias  para

minimizar desigualdades e evitar exclusão social  de grupos que possam sofrer

discriminação. 

Com base nisso, o programa ACS (Agente Comunitário de Saúde) faz parte

da Política Nacional de Atenção Básica (Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de

2011) (BRASIL, 2011).  A função do ACS consiste em atuar na atenção básica,

sendo responsável pelo elo entre comunidade e serviço. Frente ao cuidado com as

PCD, estes profissionais devem conhecer a realidade desses usuários, envolver a

equipe  de  saúde  e  a  comunidade  na  busca  de  recursos  e  estratégias  que

possibilitem  superar  situações  como,  por  exemplo,  a  dificuldade  no  convívio

familiar, na participação da comunidade, na inclusão da escola, no mercado de

trabalho  e  no  acesso  aos  serviços  de  saúde,  repercutindo  na  mudança  da

qualidade  de  vida  e  no  aumento  de  oportunidades  para  essas  pessoas  na

sociedade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Em busca de qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, a Rede

de  Cuidados  à  Pessoa  com  Deficiência  promove  cuidados  em  saúde

especialmente trabalhos de reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia

e  múltiplas  deficiências,  e  procura  desenvolver  ações  de  prevenção  e  de

identificação  precoce  de  deficiências  nas  fases  pré,  peri  e  pós-natal,  infância,

adolescência e vida adulta. Por desenvolver ações estratégicas no que tange a

ampliação do acesso e qualificação da atenção á saúde, a Atenção Básica é um

importante  componente  da  Rede  de  Cuidados  à  Pessoa  com  Deficiência

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; URSINE; PEREIRA; CARNEIRO, 2018).

As pessoas com deficiência possuem direitos específicos, garantidos por

meio da legislação nacional, mas em decorrência das condições tanto físicas ou

intelectuais, limitam o acesso aos direitos e a participação em meio à sociedade,

estando  distantes  dos  recursos e das capacidades equivalentes  aos  demais

indivíduos (TONINI, 2017).

Neste eixo temático, pode-se observar que houveram avanços no conceito

da pessoa com deficiência e que existem políticas públicas de inclusão em meio a

legislação nacional.  Frente às questões da pessoa com deficiência no contexto

rural e suas famílias, construiu-se o próximo eixo temático, que busca elucidar o
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vivido dessas pessoas e suas interfaces com o contexto rural. 

2.2  O CONTEXTO RURAL E O VIVIDO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E 
SUAS FAMÍLIAS

Historicamente, até meados do século XX, o meio rural  tem sido pensado

apenas como um local de produção de mercadorias e fornecimento de alimentos

baratos. O processo de urbanização culminou nas desigualdades de direitos entre

as  pessoas  da  área rural  e  urbana,  esquecendo  que as  pessoas  do meio  rural

também são cidadãos detentores dos direitos defendidos na Constituição Federal de

1988 (BRASIL, 1988).

As pessoas com deficiência  estão invisibilizadas em todos os setores da

sociedade,  o  que  faz  parte  de  parâmetros  culturalmente  impostos,  gerando

exclusão  e  inúmeras  dificuldades  a  esse  grupo  que  vive  em  situação  de

vulnerabilidade e violência. O rural reproduz estas situações e condições, tornando

pessoas invisíveis devido às características físicas e/ou intelectuais somadas às

limitações que o ambiente rural  proporciona,  ou seja, invisíveis  e considerados

alheios ao processo do campo sob o prisma econômico e da produção, pouco

sabe-se  sobre  suas  carências  e  possibilidades,  seu  acesso  aos  direitos  e

oportunidades reais (TONINI, 2017).

Para Tonini  (2017),  esse imaginário,  que percebe o rural  como espaço de

produção de alimentos, precisa passar a compreendê-lo, como um local composto

por pessoas, famílias, culturas, necessidades e potenciais, pessoas que carecem de

políticas  econômicas  e  sociais  e  necessitam  de  direitos  interatuando  de  forma

positiva para atenuar o efeito das vulnerabilidades.

No entanto, para que os direitos sejam exercidos, é fundamental a garantia de

acesso  aos  mesmos,  o  que  se  torna  uma barreira  às  pessoas  com deficiência,

principalmente àquelas que residem em contexto rural (TONINI, 2017). 

A deficiência pode levar à piora do bem-estar social e econômico e à pobreza,

justamente  pelas  dificuldades  existentes  para  acessar  serviços  como  educação,

emprego, transporte, renda e informação, culminando em maiores despesas para

tratar a deficiência (OMS, 2012).

Pondera-se  que  os  indivíduos  possuem  distintas  formas  de  acesso  e

diferentes estratégias de enfrentamento e adaptação às situações. Esses achados
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contribuem para que os meios de vida de uma pessoa com deficiência em área

urbana sejam totalmente diferentes daquelas pessoas com deficiência que residem

no espaço rural, visto que, embora os direitos sejam os mesmos, o acesso a eles é

desigual. É, pois, a efetivação dos recursos disponíveis não depende unicamente de

comprometimento individual ou familiar, mas principalmente das relações de auxílio

que se fundam em conjunto com a atuação das instituições (WANDERER, 2012). 

Além disso,  estudo realizado  por  Castro  et.  al.  (2011)  e  Silveira  (2013),

demonstra  que  o  contexto  rural  apresenta  indicadores  mais  desfavoráveis  em

relação a acessibilidade aos serviços de saúde, saneamento e outros aspectos, os

quais interferem no cotidiano dessas pessoas.

Minayo  (2009),  discorre  que  as  PCD  que  vivem  no  rural  apresentam

carências no que tange educação, materiais e equipamentos e também carência

no sentido político, porque a necessidade de abordar a deficiência não foi ainda

transformada em uma causa pública forte. 

Para Fiorati e Elui (2015), as PCD vivem restritas ao espaço domiciliar e

diariamente  vivenciam  obstáculos  de  acesso  aos  espaços  públicos  devido

barreiras  geográficas.  Enfrentam  ainda,  dificuldades  de  transporte,  falta  de

tecnologia assistiva e iniquidades em relação aos demais membros da sociedade,

como por exemplo, dificuldade de acesso a serviços de Atenção Primária à Saúde

e  de  reabilitação.  Devido  seu  contexto  de  vida,  os  familiares  dessas  pessoas

precisam mobilizar todos os recursos disponíveis para enfrentar a pobreza e as

demais dificuldades (TONINI, 2017).

Considerando  suas  limitações,  as  PCD  possuem  pouco  ou  nenhum

protagonismo e autonomia e vivem em constante dependência da família, sujeitas,

muitas  vezes,  à  afabilidade  de  terceiros  no  atendimento  de  suas  necessidades

(TONINI;LOPES, 2017). 

Nesse sentido, a família é a unidade básica do indivíduo, responsável pelo

seu desenvolvimento  em todos os sentidos.  Isto  porque é ela  quem propicia  os

primeiros e essenciais estímulos para o desenvolvimento. Suas funções consistem

basicamente  em  proteger,  favorecer  adaptação  à  sociedade  e  dar  suporte  ao

processo de instrução do sujeito (PADUA; RODRIGUES, 2013).  
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No contexto da PCD, por possuir necessidades especiais que precisam ser

sanadas,  há  a  necessidade  de  que  a  família  esteja  envolvida  no  processo  de

educação, habilitação e reabilitação (PADUA; RODRIGUES, 2013).

Os familiares da PCD em áreas rurais, muitas vezes abandonam suas vidas

em função do cuidar do familiar com deficiência. Com isso vivenciam situações de

estresse, devido menor possibilidade de mobilidade social, sentimentos de culpa,

depressão, ansiedade e dificuldades econômicas. Além disso, enfrentam desafios no

cuidado devido falta de orientação e conhecimento (BRASIL, 2011).

Para Tonini (2017), a distância dos serviços de saúde e o possível isolamento

das pessoas com deficiência e seus familiares, ocasionam um efeito perverso no

meio rural que, se não alterado, reduz ainda mais os serviços e, consequentemente,

as possibilidades para desfrutá-los.

Ao considerar a estigmatização sofrida pela PCD, observa-se a ocorrência de

reações diferenciadas na família, as quais incluem vergonha pela geração daquele

membro com deficiência, fazendo com que as famílias permaneçam em isolamento

social e seja estigmatizada por contaminação (WANDERER, 2012).

Ressalta-se  que  a  presença  da  PCD  nas  famílias  está  vinculada  a

sentimentos negativos e a dúvidas. Isso se deve à dificuldade cultural em conviver

com  a  diversidade,  transformando  diferenças  biológicas  em  características  de

menos  valia  social.  Nesse  sentido,  modificações  nas  formas  de  conceber  a

deficiência na sociedade podem auxiliar  para que haja uma desnaturalização da

visão patologizante da família que possui um membro com deficiência (WANDERER,

2012). 

Dessa forma, as famílias exercem papel fundamental na luta pela garantia

dos  direitos  da  PCD,  devem  fazer  parte  desse  processo  enquanto  atores

socialmente constituídos (TONINI, 2017).

Neste  eixo,  discutiu-se  questões  voltadas  para  o  vivido  das  PCD e  suas

famílias em contexto rural, identificando inúmeras necessidades e dificuldades.  As

situações  de  violência  vivenciadas  por  esses  indivíduos  serão  discutidas  na

sequência.

2.3  SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA EM CENÁRIO RURAL: contextualizando essa 

problemática no cotidiano de vida das pessoas com deficiência e sua família
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A violência sempre fez parte da experiência humana, estando presente em

todas as classes sociais  e  culturais,  inserindo-se no arranjo de organização das

sociedades. Por integrar-se como parte estruturante dos relacionamentos entre os

seres  humanos,  perpetuou-se  e  permaneceu  invisibilizada  e  naturalizada

(DAHLBERG; KRUG, 2007). 

Caracteriza-se a violência como acontecimento complexo e multicausal, cuja

origem  possui  raízes  sócio-históricas,  atinge  várias  pessoas  com  diversos

significados e multiplicidade. Afeta não somente a integridade física, mas também

psíquica,  emocional  e  simbólica  de  indivíduos  ou  grupos  nas  diversas  esferas

sociais, seja no espaço público ou privado, em áreas urbanas ou rurais, em âmbito

individual ou coletivo (MINAYO, 2007; WANDERER, 2012).

Seu impacto pode ser mundialmente verificado de várias formas. Para o ser

humano,  o  custo  é  de dor  e  sofrimento,  não  podendo  ser  calculado.  Embora  a

tecnologia  tenha  tornado  certos  tipos  de  violência  diariamente  visíveis  para

audiências televisivas, um número maior de atos violentos ocorre sem ser visto nos

espaços públicos, nos lares e na comunidade. Além disso, muitas das vítimas são

vulneráveis  e  não  possuem  capacidade  para  se  proteger  (DAHLBERG;  KRUG,

2007).

Devido  ao  consenso  de  que  a  violência  está  globalmente  presente  nas

sociedades  humanas  com  amplitudes  preocupantes,  seja  em  suas  formas  mais

explícitas ou nas manifestações invisibilizadas e naturalizadas, pela sua dimensão e

pela  gravidade  das  sequelas  orgânicas  e  emocionais  que  produz,  o  fenômeno

passou a ser tratado como problema de saúde pública, exigindo intervenções em

diversos setores, uma vez que afeta a saúde dos povos e exige para sua prevenção

e enfrentamento, formulação de políticas específicas e organização de práticas e de

serviços (WANDERER, 2012; MINAYO, 2007). 

Além  disso,  em  1990,  a  violência  deixou  de  ser  considerada  “causas

externas” para, a partir de então, congregar inúmeras discussões e estruturar-se em

um campo específico de intervenção à violência na saúde pública (MINAYO, 2007).

Para envolver este fenômeno complexo que dissemina consequências nos

mais variados níveis, diversas propostas buscam classificar a violência, estudando-a

em suas especificidades (WANDERER, 2012).
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Aproximando-se dessa pesquisa, Krug et.  al.  (2002),  divide a violência em

três  grandes  categorias,  conforme  as  características  de  quem comete  o  ato  de

violência: dirigida a si mesmo (autoinfligida); interpessoal (realizada por familiares,

parceiros íntimos ou comunidade) e coletiva (âmbitos social, político e econômico).

Com relação a natureza dos atos violentos pode ser classificada em: física, sexual,

psicológica e envolvendo privação ou negligência de cuidados.  Abramovay et. al.

(2002), ainda a classifica em econômica, a qual oferece prejuízos ao patrimônio e

propriedade;  e  moral  ou  simbólica,  estando  presente  nas  relações  de  poder

interpessoais ou institucionais. 

Para Minayo (2006), a violência física refere-se ao uso de força para produzir

lesões, dor ou incapacidade em outrem. A violência sexual diz respeito ao ato ou ao

jogo sexual imposto para estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual

e práticas eróticas, pornográficas e sexuais por meio de aliciamento, violência física

ou ameaças. A violência psicológica nomeia agressões verbais ou gestuais com o

objetivo de aterrorizar,  rejeitar,  humilhar  a  vítima, restringir  a  liberdade ou ainda,

isolá-la do convívio social. Negligência ou privação de cuidados inclui a ausência, a

recusa  ou  a  deserção  de  cuidados  necessários  a  alguém  que  deveria  receber

atenção e cuidados.

Um tema que vem sendo explorado nos últimos anos, embora ainda de forma

tímida,  refere-se  à  relação  entre  os  fenômenos  da  deficiência  e  da  violência.

Segundo  Williams (2003),  a  pessoa  com deficiência  encontra-se  em posição  de

vulnerabilidade  à  violência,  devido  inabilidade  de  discernir  situações  abusivas.

Estima-se que tem crescido abruptamente os casos de violência contra PCD em

áreas  rurais,  porém  o  medo  da  denúncia  disfarça  os  números  que  podem  ser

maiores.

As ocorrências da violência associadas às particularidades do cenário rural

potencializam-se  em  contextos  adversos  e  de  exclusão,  uma  vez  que  esses

indivíduos apresentam dificuldades em acessar rápida e eficientemente serviços de

saúde para atendimento, o que contribui para o não enfrentamento dessas situações

(COSTA; LOPES, 2012).

As áreas rurais refletem as disparidades em saúde existentes no país como

um todo  e  ainda  expressam as  dificuldades  de  acesso  geográfico  e  também o

resultado das desigualdades nas opções e recursos assistenciais.  As populações

rurais e suas famílias,  não estão cobertas por programas de atenção básica em
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saúde, dependendo de polos de concentração urbana para atendimento de suas

necessidades (LOPES, 2015).

No que tange à procura aos serviços de saúde, as PCD que vivem no rural,

procuram  atendimento  à  saúde  somente  após  constituído  alguma  doença,

predominando  assim,  o  caráter  curativo.  Essas  situações  sobrepõem-se  e

potencializam-se em situações  de  desigualdades,  o  que também ocorre  com os

familiares de PCD (LOPES, 2015). 

Para falar das famílias das PCD, ressalta-se as trajetórias de instabilidade

econômica, migrações constantes e condições de vida precárias. Essas situações

carreiam limitações às alternativas de vida e perspectivas de futuro, vulnerabilizando

as PCD em diversas dimensões, conjugando essas situações em sendo de extrema

violência (LOPES, 2015).

Com relação aos atos violentos,  Wanderer  (2012)  aponta a negligência,  a

violência psicológica e a física, em sendo culturalmente mais aceitas e invisibilizadas

no contexto familiar de pessoas com deficiência. A violência sexual é a modalidade

identificada e que são feitas ações concretas relativas à notificação e suporte às

famílias  e  seu  encaminhamento  a  órgãos  de  proteção,  sendo  emergente  a

consolidação de mecanismos que ofereçam maior clareza na detecção do fenômeno

da violência dirigida a PCD. 

Por outro lado, evidencia-se o despreparo dos profissionais de saúde para

trabalhar  com as  situações  de  violência,  constituindo  o  principal  desafio  para  o

enfrentamento desta problemática (SILVA; PADOIN; VIANNA, 2015).

Para  prevenir,  erradicar  ou  atenuar  os  efeitos  das  agressões,  torna-se

necessário intervenções sobre os casos de violência, visto que esta contribui para a

exclusão das pessoas com deficiência e de suas famílias. Apesar dos avanços nas

legislações pertinentes à garantia de direitos humanos das pessoas com deficiência,

ainda se está diante de uma realidade pouco efetiva e lenta, dependente da tomada

de  atitudes  pró-ativas  por  parte  do  poder  público  e  da  sociedade  para  que  as

pessoas com deficiência consigam enfrentar o contexto da violência dirigida a elas

(MINAYO et. al., 2018). 
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo serão apresentadas informações necessárias para construção

da metodologia  de estudo,  sendo abordado os seguintes eixos:  Tipo  de Estudo;

Local do Estudo; Participantes do Estudo; Geração dos Dados; Análise dos Dados e

Aspectos Éticos. 

3.1 Tipo de Estudo

Trata-se  de  um  estudo  descritivo-exploratório  desenvolvido  por  meio  de

abordagem qualitativa. Para Minayo (2014), o método qualitativo se aplica no estudo

da  história,  das  relações,  das  representações,  crenças,  percepções  e  opiniões,

resultantes da visão e interpretações que os humanos fazem de si mesmos, de suas

formas  de  viver  e  de  construir  seus  artefatos,  além  de  seus  sentimentos  e

pensamentos.  Esse  método  é  ideal  para  grupos  delimitados  e  focalizados,

analisando-se histórias sociais sob a ótica dos sujeitos.
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A pesquisa exploratória busca proporcionar maior familiaridade com o objeto

do estudo,  visando o esclarecimento ou a constituição de hipóteses,  objetivando

aprimorar ideias ou descobrir  intuições.  Além disso,  proporciona uma visão geral

aproximada acerca  de  determinado  fato,  sendo  realizada  quando  a  temática

abordada é pouco explorada e torna-se difícil formular hipóteses (GIL, 2008).

Se aproximando das pesquisas exploratórias, as pesquisas descritivas têm

como  finalidade  descrever  as  características  de  determinada  população  e

estabelecer relações entre as variáveis, através de técnicas padronizadas de coleta

de dados (GIL, 2008).

3.2 Local do Estudo

Esse estudo foi desenvolvido tendo como base geográfica alguns municípios

da região norte/noroeste do estado do Rio Grande do Sul pertencentes à 15ª e a 19ª

Coordenadorias Regionais de Saúde e que integram o projeto matricial.  A escolha

dos  municípios  justifica-se  por  apresentarem  mais  de  70%  de  sua  população

residindo em área rural, perfazendo quatro municípios, dentre eles: São Pedro das

Missões, Lajeado do Bugre, Gramado dos Loureiros e Liberato Salzano. 

Os municípios  apresentam suas economias fundamentadas no meio  rural,

através  da  agricultura  familiar  e  por  alguns  proprietários  de  grandes  extensões

territoriais.  Caracterizam-se por  minifúndios  e descendentes,  em sua maioria,  de

imigrantes europeus e centram-se na produção primária, especialmente, soja, leite,

trigo, milho, suínos, cultivo de peixes e hortigranjeiros (COSTA, 2017).

3.3 Participantes do Estudo

Os participantes da pesquisa foram 12 famílias de pessoas com deficiência

que residem em contexto rural nos municípios em estudo, sendo oito mulheres e 4

homens. Responderam a entrevista familiares de PCD que estavam em casa no

momento  da coleta  de  dados.  Utilizou-se  os  seguintes  critérios  de  inclusão:  ser

maior de idade, residir junto à pessoa com deficiência, ter nível de parentesco e ter

condições cognitivas  para  responder  a  entrevista.  Empregou-se como critério  de

exclusão estar ausente na residência no dia da coleta. 
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3.4 Geração dos Dados 

A coleta  de  dados  se  deu  por  meio  de  entrevista  semiestruturada  com

questões abertas relacionadas à problemática do estudo (APÊNDICE A).  Segundo

Minayo (2014), a entrevista semiestruturada obedece a um roteiro que é apropriado

fisicamente e utilizado pelo pesquisador, assegurando aos investigadores que suas

hipóteses serão cobertas na conversa.

As  famílias  que  compõe  o  estudo,  foram  selecionadas  inicialmente  pela

realização do questionário quantitativo aplicado no projeto matricial, uma vez que

este  abordou  questões  relacionadas  a  violência,  o  que  pode  indicar  possíveis

famílias que apresentassem alguma situação vivida de violência.

 Antes da realização das entrevistas foi  conversado com o Enfermeiro (a)

responsável por cada município de estudo com o intuito de apresentar o projeto,

bem como analisar a possibilidade de realização do mesmo. Tendo em vista que o

ACS é o profissional que realiza integração entre a equipe de saúde e a população,

as entrevistas foram agendadas previamente  através do ACS da área descrita em

que o familiar residia. Estas ocorreram no domicílio das famílias e tiveram duração

de aproximadamente 40 minutos. 

O registro das entrevistas ocorreu por meio da gravação em MP3 a partir do

consentimento dos participantes e  após  transcritas  na  íntegra.  Os  dados  foram

coletados no período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019.

Quanto ao número de participantes, utilizou-se como critério na pesquisa a

saturação  teórica  de  dados.  Considera-se  saturada  a  coleta  de  dados  quando

nenhum novo elemento é encontrado e o acréscimo de novas informações deixa de

ser  necessário,  pois  não  altera  a  compreensão  do  fenômeno  estudado

(NASCIMENTO et al., 2018).

3.5 Análise dos Dados

Para  análise  dos  dados,  optou-se  pela  Análise  de  Conteúdo  Temático,

proposta por Minayo (2014). Segundo ela, a análise de conteúdo é o termo mais

conhecido para representar o tratamento dos dados em uma pesquisa qualitativa,

podendo ser definida como “Técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis

e  válidas  inferências  sobre  dados  de  um  determinado  contexto,  por  meio  de
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procedimentos especializados e científicos [...].” (MINAYO, 2014).

Esta  técnica  compreende  três  etapas:  a  Pré-Análise,  Exploração  do

Material, e Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação (MINAYO, 2014).

A primeira etapa a Pré-Análise, balizou a escolha dos documentos a serem

analisados e a retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa. É

realizada por meio de três passos, a Leitura Flutuante (requer contato direto e

intenso com o material de campo, instigando o pesquisador através do conteúdo);

Constituição do Corpus (requer  do  pesquisador  respeito  a  alguns  critérios  de

validade  como  a  exaustividade  que  o  material  contemple  todos  os  aspectos

levantados no roteiro, a representatividade contendo as características essenciais

do universo  pretendido,  a  homogeinidade que obedeça  a  critérios  precisos  de

escolha dos temas e das técnicas tratadas e a pertinência deve conter análises

adequadas  dos  documentos  que  respondam  aos  objetivos  do  trabalho);  e  a

Formulação e Reformulação de Hipóteses e Objetivos (caracteriza-se pela leitura

exaustiva  do  material  e  o  retorno  aos  questionamentos  iniciais,  possibilitando

abertura para novas indagações) (MINAYO, 2014).

Na segunda etapa, ocorreu a Exploração do Material,  em que procurou-se

encontrar  categorias para alcançar o núcleo de compreensão do texto. A

categorização consiste num processo de redução do texto às palavras e expressões

significativas.  Posteriormente,  foi  escolhido  as  regras  de  contagem por  meio  de

codificações e índices quantitativos, e por fim realizou a classificação e a agregação

dos  dados,  escolhendo  as  categorias  teóricas  ou  empíricas  responsáveis  pela

especificação do tema (MINAYO, 2014).

A última etapa da Análise Temática foi o Tratamento dos Resultados Obtidos e

Interpretação,  na  qual  os  resultados  brutos  foram  submetidos  a  operações

estatísticas simples que permitiram destacar as informações obtidas, e a partir daí o

realizou-se interpretações, inter-relacionando-as com a teoria do material (MINAYO,

2014).  Após  finalização  da  análise,  elencou-se  duas  categorias:  “Situações  de

violência física, psicológica e sexual” e “Situações de violência no contexto familiar e

comunitário rural”. 

3.6 Aspectos Éticos
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Este estudo segue a legislação que aborda a pesquisa com seres humanos,

expressa por meio da Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  Este projeto já tem aprovação do Comitê de

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, (CEP) sobre o parecer

número 2.208.566 (ANEXO A).

Com o objetivo de atender os aspectos éticos, a identidade e privacidade das

pessoas  com  deficiência  e  seus  familiares  foram  respeitadas,  assegurando  e

esclarecendo aos mesmos que os dados obtidos serão utilizados exclusivamente

para  fins  científicos,  sendo  seu  anonimato  preservado.  Para  tal,  utilizou-se  a

seguinte  nomenclatura,  (P)  participante,  e  o  respectivo  número  que  respeitou  a

ordem das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas após assinatura do Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE – APÊNDICE B), por todos os participantes do estudo, as

quais foram gravadas e inutilizadas após transcritas. O Termo de Consentimento foi

redigido em duas vias, conforme as normas expressas na resolução, permanecendo

uma delas com o participante da pesquisa.

 Os materiais oriundos da coleta foram arquivados e serão armazenados por

cinco anos no Departamento de Ciências da Saúde da UFSM, campus de Palmeira

das  Missões,  sob  responsabilidade  da  coordenadora  da  pesquisa  e  após  este

período serão destruídas.
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da Enfermagem, incluindo a que expresse o projeto político da Associação (ANEXO

B).
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RESUMO
Objetivo: Analisar  as  situações  de  violência  vivenciadas  pelas  pessoas  com deficiência  e  suas
famílias residentes em área rural. Método: estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa,
desenvolvido em quatro municípios  da região noroeste  do Rio Grande do Sul.  Participaram 12
familiares de pessoas com deficiência que residem no rural. Resultados: os dados revelaram que a
pessoa com deficiência e sua família que residem no rural vivenciam situações de violência física,
psicológica e sexual no cotidiano. Além de invisibilidade, restrição social e familiar, preconceito e
exclusão. Essas condições podem causar consequências negativas na vida dos envolvidos, inclusive
danos psicológicos  e  privação.  Considerações  finais:  busca-se  dar  visibilidade as  situações  de
violência  a  essa  população,  bem  como  incentivar  a  elaboração  e  implementação  de  políticas
públicas  locais intersetoriais  e efetivação das políticas existentes,  que auxiliem na garantia  dos
direitos das pessoas com deficiência, amparando o desenvolvimento desta população e minimizando
as situações de violência.
Descritores: Violência; Saúde Rural; Pessoas com Deficiência; Enfermagem; Família.

ABSTRACT
Objective:  Analyze the situations of violence experienced by persons with disabilities and their
families living in rural areas. Method: a descriptive and exploratory study of qualitative approach,
developed in four municipalities of the northwest of Rio Grande do Sul. Participated 12 relatives of
people with disabilities living in rural areas. Results: The data revealed that a disabled person and
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his family residing in the rural environment suffer from physical, psychological and sexual violence
in daily life. In addition to invisibility, social and family restriction, prejudice and exclusion. These
conditions can cause negative consequences on the lives of those involved, including psychological
damage and deprivation. Final considerations: Research the visibility of cases of violence in this
population,  as  well  as  promote  and  implement  local,  intersectoral  public  policies  and national
policies that help guarantee the rights of persons with disabilities, comparing or developing these
situations and minimizing situations of violence.
Descriptors: Violence; Rural Health; Disabled Person; Nursing; Family.

RESUMEN
Objetivo:  Analizar las situaciones de violencia que sufren las personas con discapacidad y sus
familias  que  viven  en  zonas  rurales.  Método:  estudio  descriptivo  y  exploratorio  de  enfoque
cualitativo, desarrollado en cuatro municipios del noroeste de Rio Grande do Sul. Participaron 12
miembros de la familia de personas con discapacidad que viven en zonas rurales. Resultados: los
datos  revelaron  que  las  personas  con  discapacidad  y  sus  familias  que  viven  en  zonas  rurales
experimentan situaciones de violencia física, psicológica y sexual en su vida cotidiana. Además de
la invisibilidad, restricción social y familiar, prejuicio y exclusión. Estas condiciones puede causar
consecuencias negativas en la vida de las personas involucradas, incluidos daños psicológicos y
privaciones. Consideraciones finales: El objetivo es dar visibilidad a los casos de violencia a esta
población,  así  como  alentar  la  elaboración  e  implementación  de  políticas  públicas  locales
intersectoriales y la implementación de políticas existentes que ayuden a garantizar los derechos de
las personas con discapacidad, apoyando el desarrollo de esta población. y minimizando situaciones
de  violencia.
Descriptores: Violencia; Salud Rural; Personas com Discapacidad; Enfermería; Familia. 

INTRODUÇÃO

A violência configura-se como problema social e de saúde, pois ameaça o desenvolvimento

das comunidades e afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas. Vista como o uso intencional de

força física ou poder, real ou como ameaça, que resulte ou tem grande probabilidade de resultar em

ferimentos, morte,  danos psicológicos,  desenvolvimento prejudicado ou privação de liberdade(1).

Com  isso,  trata-se  de  um fenômeno  complexo  e  multicausal  em  que  todos  estão  suscetíveis,

especialmente as pessoas com deficiência (PCD) que vivem em contexto rural(2-3). 

No que tange as PCD, destaca-se sua invisibilidade em todos os setores da sociedade, o

que faz parte de parâmetros culturalmente impostos, gerando exclusão, dificuldades de acesso a

serviços de educação e saúde, bem como situações de vulnerabilidade e violência(4). A violência

se manifesta de diferentes formas, tanto em áreas urbanas como no rural. Entretanto, em contexto

rural encontra-se potencializada devido as particularidades desse cenário, como distanciamento,

excsão, dificuldades de oferta e acessibilidade aos serviços(5-3).

Nessa perspectiva, as pessoas com deficiência podem apresentar piores condições de saúde,

de vida, de moradia e as que vivem no rural têm, muitas vezes, a saúde mais comprometida visto
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que a condição limitante parece exacerbar as barreiras de acesso e acessibilidade à saúde.  Vale

ressaltar,  ainda,  que  as  populações  rurais  com  deficiência,  em  muitas  situações,  vivenciam

restrições em seus direitos básicos de educação, saúde, trabalho, moradia, lazer e segurança (6-7) .

A deficiência e a vida no rural estão associadas a menores oportunidades de educação, saúde

e emprego e a falta de transporte público acessível, o que torna os ambientes rurais passíveis de atos

de  violência(7).  As  ocorrências  da  violência  associadas  às  particularidades  do  cenário  rural

potencializam-se em contextos adversos e de exclusão, uma vez que esses indivíduos apresentam

dificuldades em acessar rápida e eficientemente serviços de saúde para atendimento, o que contribui

para o não enfrentamento dessas situações(8).

Para  além  da  denegação  de  direitos,  os  agravos  gerados  pela  violência  dificultam  a

experiência de viver a igualdade humana e social plenamente. A persistência e a multiplicidade das

formas  de  expressão  de  violência,  ao  longo  da  história,  indicam  a  importância  do  tema  e  a

necessidade de investigar como essa prática interfere no processo de vida de quem a sofre(3-5-8-9).

Nessa perspectiva, este estudo volta seu olhar às PCD e suas famílias, visto serem sujeitos

importantes no processo de cuidar. A família é a unidade básica do indivíduo, responsável pelo seu

desenvolvimento em todos os sentidos. É ela quem propicia os primeiros e essenciais estímulos para

o desenvolvimento psíquico, afetivo e motor(10). As PCD, em razão de suas limitações, muitas vezes,

possuem pouco protagonismo e autonomia no gerenciar de seu cotidiano, o que implica num viver

em constante  dependência da família,  sujeitas,  à  cuidados de terceiros  no atendimento  de suas

necessidades(11).

Nesse sentido, as famílias da PCD que vivem no rural, vivenciam situações de instabilidade

econômica,  condições  de  vida  precárias  e  migrações  constantes.  Essas  condições  limitam  as

alternativas de vida e perspectivas de futuro, vulnerabilizando as famílias em diferentes dimensões,

especialmente no que se refere as questões de violência(12).

Diante deste cenário e das consequências negativas na vida dos envolvidos, a violência exige

intervenções em diversos setores, uma vez que afeta a saúde das populações e necessita para sua

prevenção  e  enfrentamento,  formulação de  políticas  específicas  e  organização de  práticas  e  de

serviços(2,13).

Neste contexto, há necessidade de dar visibilidade a temática, no intento de que a sociedade

suprima o estigma de acreditar que as PCD são menos capazes, possibilitando a elas a participação

ativa na sociedade e em igualdade de condições com as demais pessoas. 

A partir  desses  elementos  que constituem a  problemática  de  estudo e tendo em vista  a

complexidade da violência vivenciada pelos familiares de pessoas com deficiência que residem no
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rural,  buscou-se  responder  a  seguinte  questão  norteadora:  quais  as  situações  de  violência

vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas famílias residentes em área rural?

 OBJETIVO 

Analisar as situações de violência vivenciadas pelas pessoas com deficiência e suas famílias

residentes em área rural.

MÉTODO

Aspectos Éticos

Este artigo segue a legislação que aborda a pesquisa com seres humanos, expressa por meio

da Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (14). O mesmo foi

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, (CEP) sobre o

parecer  número  2.208.566.  As  entrevistas  foram  realizadas  após  assinatura  do  Termo  de

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  por  todos  os  participantes  do  estudo,  sendo  gravadas e

inutilizadas tão logo transcritas, mantendo-se a guarda dos textos por cinco anos. Tendo em vista a

garantia do anonimato e a preservação da identidade dos participantes,  as falas irão aparecer com a

nomenclatura de Participante (P) e o respectivo número que respeitou a ordem das entrevistas. 

Tipo de estudo

Trata-se  de  um  estudo  descritivo-exploratório  desenvolvido  por  meio  de  abordagem

qualitativa,  sendo  que  essa  abordagem  se  aplica  no  estudo  da  história,  das  relações,  das

representações, percepções e opiniões, resultantes da visão e interpretações que os humanos fazem

de si mesmos, de suas formas de viver e de construir seus artefatos, além de seus sentimentos e

pensamentos(15). A pesquisa exploratória busca proporcionar maior familiaridade com o objeto do

estudo,  visando o  esclarecimento  ou a  constituição  de  hipóteses,  aprimorar  ideias  ou descobrir

intuições.  Se  aproximando  das  pesquisas  exploratórias,  as  pesquisas  descritivas  têm  como

finalidade descrever  as características de determinada população e estabelecer  relações entre  as

variáveis, através de técnicas padronizadas de coleta de dados(16).

Cenário do estudo

Esse  estudo  foi  desenvolvido  tendo  como  base  geográfica  alguns  municípios  da  região

norte/noroeste do estado do Rio Grande do Sul pertencentes à 15ª e a 19ª Coordenadorias Regionais
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de Saúde e que integram o projeto matricial intitulado “Determinantes Sociais de Saúde em Pessoas

com Deficiência, Famílias e Rede de Apoio no Cenário Rural: múltiplas vulnerabilidades”, o qual

baliza suas investigações nos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) de pessoas com deficiência

residentes  em cenário  rural  e  fomentou  a  construção  deste  estudo. A escolha  dos  municípios

justifica-se por apresentarem mais de 70% de sua população residindo em área rural, perfazendo

quatro municípios, dentre eles: São Pedro das Missões, Lajeado do Bugre, Gramado dos Loureiros e

Liberato Salzano. Os municípios estudados apresentam suas economias fundamentadas no meio

rural, através da agricultura familiar e por alguns proprietários de grandes extensões territoriais.

Caracterizam-se  por  minifúndios  e  descendentes,  em  sua  maioria,  de  imigrantes  europeus  e

centram-se na produção primária, especialmente, soja, leite, trigo, milho, suínos, cultivo de peixes e

hortigranjeiros(17).

Fonte de dados

Os participantes da pesquisa foram 12 familiares de pessoas com deficiência que residem em

contexto rural nos municípios em estudo, sendo oito mulheres e quatro homens. Responderam a

entrevista familiares de PCD que estavam em casa no momento da coleta de dados. Utilizou-se os

seguintes critérios de inclusão: ser maior de idade, residir junto à pessoa com deficiência, ter nível

de parentesco e ter condições cognitivas para responder a entrevista. Empregou-se como critério de

exclusão estar ausente na residência no dia da coleta. 

Coleta e Organização dos dados

A coleta  de  dados  se  deu  por  meio  de  entrevista  semiestruturada  com questões  abertas

relacionadas  à  problemática  do  estudo,  contendo  um roteiro  guia  apropriado  a  temática  e  que

contemplou todas as hipóteses, permitindo que o interlocutor tivesse flexibilidade nas conversas(15).

Os  familiares  de  PCD que participaram do estudo foram selecionadas  inicialmente  pela

realização de questionário quantitativo aplicado pelo projeto matricial, uma vez que este abordou

questões relacionadas a violência e que pode indicar possíveis famílias que vivenciaram alguma

situação de violência. Na aplicação de questionário quantitativo, foi realizado diário de campo com

relatos  das  situações  de  violência  revelados  pelos  participantes  durante  conversa  em  suas

residências, os quais foram utilizadas para seleção das famílias. Antes da realização das entrevistas

foi conversado com o Enfermeiro (a) responsável pelos municípios do estudo com o intuito de

apresentar o projeto, bem como analisar a possibilidade de realização do mesmo. As entrevistas

foram agendadas previamente através do Agente Comunitário de Saúde da área descrita em que o
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familiar residia, ocorreram no domicílio das famílias e tiveram duração de aproximadamente 40

minutos. Na entrevista foram realizados questionamentos como: “O que é para você violência?”, “O

que é para você violência contra a PCD em áreas rurais?”, “Quais os tipos de violência  contra a

PCD que existem?” e “A PCD que reside nesta família já sofreu alguma situação de violência?”. O

registro das entrevistas realizou-se por meio da gravação em MP3 a partir do consentimento dos

participantes e após transcritas na íntegra. Os dados foram coletados no período de dezembro de 2018

a fevereiro de 2019.

Quanto ao número de participantes, utilizou-se como critério na pesquisa a saturação teórica

de dados, quando nenhum novo elemento é encontrado, o acréscimo de novas informações deixa de

ser necessário(18). Os dados foram organizados em planilha do Excel para facilitar a análise.

Análise dos dados

A análise de conteúdo temático é o termo mais conhecido para representar o tratamento dos

dados  em  uma  pesquisa  qualitativa,  pois  engloba  técnicas  de  pesquisa  que  permitem  tornar

replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, a qual contemplou três

etapas:  Pré-Análise,  Exploração  do  Material  e  Tratamento  dos  Resultados  Obtidos  e

Interpretação(15).

A Pré-Análise,  balizou a  escolha  dos  documentos  a  serem analisados  e  a  retomada das

hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa. Essa etapa foi realizada por meio de três passos, a

leitura flutuante, constituição do corpus e, formulação e reformulação do objetivo(15).

A segunda  etapa  correspondeu  a  Exploração  do  Material,  em que  procurou-se  elaborar

categorias  para alcançar o núcleo de compreensão do texto.  Posteriormente,  escolheu-se as

regras de contagem por meio de codificações e índices quantitativos, e por fim a classificação e a

agregação  dos  dados,  escolhendo  as  categorias  teóricas  ou  empíricas  responsáveis  pela

especificação do tema(15).

A última  etapa  foi  o  Tratamento  dos  Resultados  Obtidos  e  Interpretação,  na  qual  os

resultados brutos foram submetidos a  operações estatísticas simples que permitiram destacar as

informações obtidas, onde se propôs conclusões e realizou-se interpretações, relacionando com a

leitura  do  material(15).  Após  finalização  da  análise,  elencou-se  duas  categorias:  “Situações  de

violência física, psicológica e sexual” e “Situações de violência no contexto familiar e comunitário

rural”. 

RESULTADOS 
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Os participantes desta pesquisa apresentam como idade média 49 anos, sendo que oito são

do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Em relação ao vínculo com a pessoa com deficiência,

quatro são pais, quatro cônjuges, dois sobrinhos(as), um filho(a) e um irmão(a). Quanto a raça, oito

se autodeclaram brancos, três pardos e um italiano. Destes, sete são casados, três estão em uma

união estável e dois são viúvos. Em relação a escolaridade, oito apresentam 1º grau incompleto,

dois 1º grau completo, um 2º grau incompleto e um 2º grau completo. Quando questionado quantas

pessoas da família possuíam alguma deficiência, oito responderam ter somente uma pessoa e quatro

participantes duas pessoas com deficiência na família. 

Situações de violência física, psicológica e sexual 

A primeira categoria a ser discutida,  refere-se as situações de violência que permeiam o

cotidiano de vida das  pessoas  com deficiência que residem em contexto rural,  na voz de  seus

familiares.  Os participantes  relataram em suas  falas,  casos  de  violência física que ocasionaram

consequências negativas na vida dos envolvidos, inclusive danos psicológicos e privação do direito

de ir e vir. Esta manifesta-se de diversas formas e ocorre em diferentes espaços da sociedade, como

em escolas e na família.

Chegar a filha, riscada, perna correndo sangue, riscada como se fosse de uma giletinha ou
de um arame. [...] Ela nunca mais quis, garrou um medo de ir na APAE que ela não quer
nem que fale de ir lá. (P2)

Ela saiu daqui de casa e queria ir com a filha dela e foi lá, daí lá eles bateram nela e ela
fugiu de lá e veio embora pra cá. [...] Às vezes ela fica até um dia sem tomar banho. Daí a
filha dela surrava ela por causa disso. (P7)

A dificuldade  presente  na  sociedade  em  incluir  e  aceitar  a  PCD  é  um  dos  principais

problemas relatados, evidenciado pelos olhares díspares das pessoas no convívio com esse grupo

populacional. Alguns participantes relatam ter vivenciado constrangimentos e rejeições, resultando,

muitas vezes, em isolamento social e configurando-se em violência psicológica.  É o que expressa

as falas a seguir:

Sim. Sofreram. Ter medo deles... Eu só tenho o sentimento de duas pessoas. Foi uma loja
em uma cidade aqui perto eu pedi pra ceder o banheiro pra eles, e não quiseram, ele fez
xixi na calça eu tive que comprar roupa pra vestir nele, isso me doeu, aquela vez me
doeu. E uma vez que nós fomos em um casamento e por causa das crianças deficiente eles
não quiseram sentar na mesa com nós. (P3)

Isso já aconteceu, quando a gente sai, leva ela no médico, as pessoas ficam cuidando
porque é o jeito dela, no posto ficam ali parece que rindo, quando a gente sai com ela,
quando levo ela nas consultas... porque ela tem os cacoete enraçado, daí ela fica virando
os olhos e daí tudo ficam ali olhando...  Daí a gente sai de perto de onde tá essas pessoas,
sei lá, a gente se sente ruim com aquilo. (P9)
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A violência psicológica, muitas vezes, manifesta-se em forma de apelidos. Os participantes

explicitam em suas falas as “dores” que estes causam. Os episódios muitas vezes são provocados

por familiares. 

O que eu ouço mais é apelido. [...] Também dentro da família tem gente sim que fala
alguma coisa né, a gente não gosta nem de falar, falam certas coisas... (P6)

Vejo as  pessoas  abaixando né a  pessoa...  aquele  lá  é  portador  de  uma deficiência,  é
aleijado, e dói no coração da gente, porque a gente tem um em casa... (P11)

Para além das violências relatadas anteriormente, as PCD vivenciam situações de violência

sexual. Esses casos podem potencializar-se em cenário rural, devido falta de conhecimento para

precaver-se dos abusos, como elucida a fala a seguir:

A vez que ela foi numa consulta, ela tem problema na cabeça e não no corpo, e o médico
começou a apalpar os peitos dela, mandou tirar a blusa, tirar o sutiã e daí ela se sentiu
irritada com aquilo e daí eu disse: – Mas Doutor, o que que tem a ver o corpo dela com o
problema que ela tem! Aconteceu isso aí, ih, ela ficou muito braba, ela ficou irritada,
sabe,  saiu  de  lá  naquela  agitação.  [...]  E  daí  tu  imagine  o  médico  dizer,  nós  temo
gravando, foi pedido do juiz. (P9) 

Observa-se que as PCD no meio rural vivenciam situações de violência física, psicológica e

sexual. Para os familiares, essas situações contribuem negativamente para a saúde e o bem-estar das

PCD.

   
Situações de violência no contexto familiar e comunitário rural

Na segunda categoria observa-se situações de violência vivenciados no contexto familiar da

PCD e no contexto comunitário rural. No contexto familiar, a deficiência modifica o físico da PCD

e o torna diferente dos demais, fazendo com que seus familiares fiquem constrangidos e restrinjam a

participação  da  família  na  sociedade  em  igualdade  com  as  demais  pessoas.  Nas  falas  dos

participantes ficou evidente que a deficiência obstaculiza a organização da família. Nesse sentido, a

violência manifesta-se de forma a privar a família de atividades que oportunizariam convivência

social e comunitária. 

Porque  que  eu  não  gosto  de  ir  em festa,  nós  nunca  ia  em festa,  nunca  vamos  em
divertimento, porque a gente sabe que têm as pessoas ignorantes e olham pra eles [...]
(P3) 

No  contexto  rural,  a  maioria  das  famílias  fundamentam  sua  economia  na  agricultura

familiar, inexistindo salários fixos, o que muitas vezes gera dificuldades financeiras. No entanto, a

produção  de  alimentos  para  o  consumo  parece  amenizar  esse  problema.  Alguns  participantes

relataram que o  valor  do  benefício  (BPC)  que a  PCD recebe,  torna-se  pouco diante  de  tantas
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necessidades que a mesma possui. Percebe-se que estes carecem de recursos financeiros e mantém-

se por meio do plantio e produção de alimentos.  

A renda não é suficiente, no caso falta as vezes né, tudo que é coisa eles querem, só que a
gente também na colônia planta pra comer mandioca, feijão, daí da né? (P3)

Na  verdade  se  vai  fazer  as  contas  não  é  né,  mas  aqui  eles  comem melão,  abóbora,
moranga, eles comem carne dos porco, vai indo né. (P8)

Que nem agora esse mês passado tivemos que fazer tudo por conta lá, daí não chegou,
[...] a gente tem outros ganhos por fora que dá pra pagar, mas se fosse só com o dela não
chegava, faltava. (P4)

Para além das questões econômicas, as relações familiares são às vezes conflituosas. Alguns

comportamentos  violentos  de  familiares  mais  próximos,  sujeitam  a  PCD  a  ficar  sob

responsabilidade de pessoas de menor proximidade. É o que relata o participante 7, sobrinho da

PCD.

Ela tem mais dois irmãos, mas ela não gosta de lá, eles falaram que quando nos tiver
muito cansado daí é pra levar pra ficar um pouco lá com os irmão, mas ela não quer,
porque a filha bateu nela. (P7) 

Os participantes relatam ter passado por adaptações no estilo de vida para poder suprir as

necessidades do cuidado. Dessa forma, comparam a deficiência a um sofrimento e a um problema

para viver. 

Ele sofreu muito porque ele começou devagarinho, foi perdendo uma perna, depois foi
perdendo a outra, ele ia no banheiro tomar banho ele caía, daí era tudo um sofrimento né?
(P1)

Nós vivia, nós não sabia nem como lidar com ele, porque ele teve muitas lesões e depois
até que a gente se adaptava, ela tinha a filha pequena, era uma função né, ela morava na
cidade, daí se mudaram pro interior, a gente teve que se adaptar pra poder viver com ele,
conviver com o problema dele e trabalhar. (P11)

No contexto comunitário rural, a PCD diariamente vivencia situações de restrição social,

seja  pelo  próprio  distanciamento  dos  centros  de  atenção e  atendimento  ou  pelas  situações  que

limitam seus direitos. Na fala a seguir, observa-se a inexistência de roupas e calçados adaptados

para  esse  segmento  da  sociedade,  o  que  gera  angústia,  vergonha  da  própria  condição  e

principalmente privação do direito de ir e vir.  Isso contribui para que a PCD se desloque até a

cidade com pouca frequência. 

Eu pegava ela chorando que ela não se aceita e ela não usa uma roupa curta pra sair, ou é
calça ou é vestido longo, saia longa, ela não quer mostrar a perna dela, quando a gente vai
pra cidade, ela não bota roupa curta, e também é difícil assim, ela só usa um tênis ou
tamanco, ou chinelo de dedo, ela nunca pode usar uma sandália, daí os calçados tem que
ser de acordo porque daí pra bota um tênis daí o pé mais pequeno tu tem que comprar o
par que serve no outro e daí aquele pé ele é mais pequeno, cada vez que sai tem que ficar
lá enrolando duas faixinha, ela enrola duas faixinha no pé e bota meia pra poder usar uma
bota, daí dá pra usar senão o pé fica muito, não dá né, porque é muito mais pequeno o pé
do outro. (P12)
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Com  isso,  quando  em  locais  públicos,  a  PCD  sente-se  envergonhada,  constrangida  e

excluída devido sua deficiência, uma vez que nem todas as pessoas estão preparadas para conviver

com as PCD. Nessa perspectiva, a sociedade muitas vezes é propulsora dessas situações, já que

estigmatiza e produz as diferenças. 

Se ela sair assim que a perna dela não tá coberta não se sabe o que se passa na cabeça das
pessoas, mas que eles ficam olhando assim com um olhar estranho, ficam... (P12)

As pessoas gozavam com ele né, às vezes viam ele cair e as pessoas gozavam é, de início
foi bastante constrangido pra gente né e daí quando ele começou a usar muleta, muleta a
gente diz né, bah! Muita gente gozava dele... (P1)

Essas condições contribuem para que as PCD que vivem no rural tenham piores condições

de vida e de saúde. No entanto, na ótica de alguns participantes, a violência encontra-se invisível

neste cenário, pois para eles, esta refere-se somente a atos de agressão física e sexual.  O que ocorre

é a falta de informação sobre violência e deficiência, fazendo com que essas pessoas permaneçam

na invisibilidade. 

Tem gente que fica olhando assim admirado, mas acho que não é de má intenção. (P5)

Aqui violência não tem, lá na cidade daí é mais complicado. Aqui no interior a gente não
sabe dizer,  a vizinhança todo mundo se dá bem, a gente se encontra no domingo pra
rezar...  então  pra  mim violência  é  quem mata,  quem estupra,  mas  só  que  aqui  não
passamos por isso, a gente tem noção do que é isso porque assiste. [...] Aqui não tem
violência, no interior ela tá mais segura, eu acho. (P11)

Não obstante, o meio rural produz atividades de lazer diferentes e construídos com materiais

nele existentes. Este fica restrito as atividades próximas ao local da residência, aos relacionamentos

familiares e entre vizinhos ou a atividades individualizadas. Atividades como ir a lavoura e cuidar

dos animais por vezes se tornam passatempo. 

Aqui é melhor que eles vivem livre, não tem que tá cuidando eles na rua, eles não saem
na verdade caminhar na rua né? (P3)

O brinquedinho dela pode dar qualquer coisa, qualquer tipo de brinquedo, o brinquedo
dela é uma fita. (P4)

Ela me ajuda olha, ela trabalha, faz serviço que nem pia, ela me ajuda bastante mesmo
aqui na roça, nos bichos, corta grama, ontem ela cortou grama, [...] ela me ajuda bastante.
(P5)

Nessa  perspectiva,  observa-se  que  as  PCD  do  meio  rural  e  seus  familiares  vivenciam

situações de violência, seja pelos casos de restrição de convívio familiar, dificuldades econômicas,

conflitos familiares, restrição social, preconceito, poucos espaços de lazer ou pela invisibilidade, as

quais dificultam o viver a igualdade humana. 

DISCUSSÃO
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No que diz respeito ao objeto deste estudo, os resultados mostram que a PCD e sua família

que  residem  no  rural,  vivenciam  diversas  situações  de  violência  no  cotidiano.  Buscou-se  dar

visibilidade a temática e a suas particularidades,  tendo como premissa a garantia dos direitos e

liberdades fundamentais da PCD.

A primeira categoria evidencia as situações de violência enfrentadas pela PCD em contexto

rural. Os familiares relatam que esses casos estão bastante presentes em seus contextos de vida e,

muitas vezes, causam danos, deixam marcas e ocorrem em locais públicos e privados.

É preciso compreender que a violência física, citada pelos participantes, afeta não somente a

integridade física, mas também psíquica, emocional e simbólica dos indivíduos. Os atos violentos

ocorrem muitas vezes sem ser vistos nas diversas esferas sociais, em espaços públicos e privados e

muitas das vítimas são vulneráveis e não possuem capacidade para se proteger(2-13-19).

Além  disso,  as  pessoas  com  deficiência  mantém-se  invisibilizadas  na  sociedade  e

diariamente  vivenciam  dificuldades.  O  rural  reproduz  estas  situações  e  condições,  tornando

pessoas invisíveis devido suas características somadas às limitações que o ambiente proporciona,

ou seja, invisíveis e considerados alheios ao processo do campo sob o prisma econômico e da

produção,  pouco  sabe-se  sobre  suas  carências  e  possibilidades,  seu  acesso  aos  direitos  e

oportunidades reais(4).

Com  isso,  enfrentam  desvalorização  entorno  de  limitações  físicas  e  intelectuais  e

vivenciam exclusão, além de preconceito, rejeição por parte da sociedade e muitas vezes por parte

da própria família. A violência psicológica foi citada pelos participantes, esta nomeia agressões

verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar,  rejeitar,  humilhar,  restringir  a liberdade ou

ainda, isolá-la do convívio social. Estudos apontam que esta corresponde a de maior frequência e,

constitui agressão tão grave quanto a física, acarretando em efeitos prolongados(4-20-21-5).  

A violência sexual também foi identificada, sendo que a PCD se encontra em posição de

vulnerabilidade à violência devido inabilidade de discernir  situações abusivas. Esta acarreta em

danos  à  saúde  individual  e  coletiva  e  devido  sua  magnitude  requer  olhar  específico  do  poder

público(22-23).

Com relação aos atos violentos, a violência psicológica e a física, são apontadas em sendo

culturalmente mais aceitas e invisibilizadas no contexto familiar de PCD. A violência sexual é a

modalidade identificada e que são feitas ações concretas relativas à notificação e suporte às famílias

e seu encaminhamento a órgãos de proteção, sendo emergente a consolidação de mecanismos que

ofereçam maior clareza na detecção das diversas formas de violência dirigida a PCD(13).

A segunda categoria versa sobre as situações de violência no contexto familiar da PCD e no

contexto  comunitário  rural,  apontando  restrições  e  dificuldades  relacionadas  ao  cotidiano  das
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famílias, seja no ambiente privado como nos espaços públicos. No tocante às restrições encontradas,

os  familiares  relatam que  as  PCD  vivenciam restrição  social  pelo  distanciamento  dos  centros

urbanos  e  pelas  situações  que  limitam  seus  direitos,  como  falta  de  materiais  e  equipamentos

adequados.  Estudos apontam que o contexto rural apresenta indicadores mais  desfavoráveis em

relação a acessibilidade aos serviços de saúde, saneamento e outros aspectos, os quais interferem no

cotidiano dessas pessoas(24-25).

As  PCD que  vivem no  rural  apresentam carências  no  que  tange  educação,  materiais  e

equipamentos e também carência no sentido político, porque a necessidade de abordar a deficiência

não foi ainda transformada em uma causa pública forte. Sendo assim, vivem restritas ao espaço

domiciliar e diariamente vivenciam obstáculos de acessibilidade aos espaços públicos devido as

barreiras geográficas. Enfrentam ainda, dificuldades de transporte, falta de tecnologias assistivas e

iniquidades  em relação  aos demais membros da sociedade, como por exemplo,  dificuldade  de

acesso e acessibilidade a serviços de Atenção Primária à Saúde e de reabilitação. Enfrentam ainda,

dificuldades em acessar serviços como educação, emprego, renda e informação, culminando em

maiores despesas para tratar a deficiência. Com base nisso, pode haver instabilidade no bem-estar

social e econômico das famílias(26-27-6).

Essas condições contribuem para que a PCD vivencie preconceitos e inferioridade em

relação  às  demais  pessoas,  como  evidenciado  pelos  participantes.  Estudos  revelam  que  a

deficiência, desde os primórdios, foi construída e consolidada por processos de exclusão social,

segregação, preconceito e estigmatização, onde as diferenças biológicas são tomadas como desvio

de normalidade e expressão de menos valia social. Dessa forma, a deficiência não é observada

como um problema de ordem individual, mas como uma questão considerada social transferindo

a  responsabilidade por  meio  de desvantagens das limitações físicas de um indivíduo para  a

incapacidade da sociedade em adaptar-se a essas necessidades(13-4).

Os familiares também vivenciam restrições e, muitas vezes,  abandonam suas vidas em

função do cuidar do familiar com deficiência. Com isso, vivenciam situações de estresse, devido

menor  possibilidade  de  mobilidade  social,  sentimentos  de  culpa,  depressão,  ansiedade  e

dificuldades econômicas. Além disso, enfrentam desafios no cuidado devido falta de orientação e

conhecimento(28).

Os familiares ainda relatam que realizaram adaptações no estilo de vida para conviver com a

deficiência. Por possuir necessidades especiais que precisam ser sanadas, há a necessidade de que a

família  esteja  envolvida  no  processo de  habilitação  e  reabilitação.  Nesse  sentido,  suas  funções

consistem basicamente  em proteger  a  PCD,  favorecer  adaptação  à  sociedade  e  dar  suporte  ao
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processo de instrução do sujeito. Com isso, vivem limitados aos espaços domiciliares, o que os

configura em situação de privação(10-7).

Em se tratando do contexto de vida da PCD, os familiares  precisam mobilizar  todos os

recursos  disponíveis  para  enfrentar  a  pobreza  e  as  demais  dificuldades.  Como  citado  pelos

participantes, o Benefício de Prestação Continuada (BPC)  é utilizado para suprir as necessidades

básicas,  como saúde e  alimentação,  no  entanto,  como a  maioria  das  PCD não possui  trabalho

remunerado, a possibilidade de recursos financeiros se restringe ao apoio da família(29-4). 

Com relação a renda das famílias,  fundamentam-na na produção primária,  especialmente

grãos, animais e hortigranja. O BPC se incorpora às dinâmicas familiares como acréscimo na renda

e na estratégia de sobrevivência do grupo(4).

Em se tratando de atividades de lazer realizadas em cenário rural, as PCD e suas famílias

possuem poucas alternativas, como mostram os resultados.  As atividades de lazer são mais um

elemento que ficam condicionados às características da deficiência e do contexto de vida e não às

adaptações  da  sociedade  em  busca  de  igualdade.  Dessa  forma,  permanecem  limitados  às

possibilidades que o entorno oferece e, mesmo que reduzidas, atividades simples se tornam um

grande problema devido dificuldades de deslocamento e barreiras. Com isso, adotam momentos de

lazer  associados à religiosidade,  atividades domésticas,  ir  à lavoura,  cuidador  dos animais  e de

convívio com vizinhos próximos, na tentativa de ocupar o tempo livre(4).

Outro ponto que merece destaque são as relações familiares. Os familiares mencionam que

muitas vezes a violência é produzida por indivíduos da própria família. Estudo revela que muitos

dos casos de violência física são motivadas pelos familiares da PCD, sendo que essas situações nem

sempre são discutidas como problema no contexto rural, pelo fato desses ambientes serem vistos

como seguros, isolados desses problemas e distantes de outras residências. Porém, isso agrava as

consequências, visto que quando essas situações são percebidas, as injúrias atingem magnitudes

complexas(30).

Diante  do  vivido  das  famílias  e  das  PCD no meio  rural,  nota-se  que  os  atos  violentos

acarretam em danos à saúde, além de contribuírem na exclusão social da PCD, enunciando-a como

uma  forma  de  violação  dos  direitos  humanos.  Torna-se  necessário  desenvolver  estratégias  de

educação continuada que promovam a qualidade da atenção a pessoa com deficiência e ampliem o

acesso  aos  direitos  garantidos  em meio  à  legislação  nacional(32) e  assim,  possam conviver  em

sociedade, em igualdade com as demais pessoas. 

A violência  física,  juntamente  com a  violência  sexual,  são  os  casos  de  violências  mais

relatados pelos participantes. Estes desconhecem os demais atos violentos dirigidos às pessoas com

deficiência,  revelando a invisibilidade da problemática na ótica  dos  sujeitos.  Nesse contexto,  a
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violência nos cenários rurais e contra a PCD possui particularidades que levam à invisibilidade pela

naturalização dos atos como parte do cotidiano dos ambientes, ligando a violência a fatos concretos,

geradores  de  marcas  e  sintomas  palpáveis  e  visíveis,  relacionadas  a  grandes  centros.  Assim a

violência permanece invisibilizada, o que remete a inexistência de violência nesses cenários(31).

Limitações do Estudo

Observa-se a escassez de produções contemplando essa temática no meio acadêmico, há

poucos estudos centrados na produção do cuidado à saúde em cenários rurais e, em particular, com

abordagens que considerem as pessoas com deficiência e suas famílias, além do distanciamento e o

difícil acesso às comunidades rurais. Ainda, como limitação tem-se as características referentes a

estudos qualitativos, que dificulta a generalização dos resultados. 

Contribuições para a área da enfermagem

Ao considerar as consequências negativas que a violência traz na vida dos envolvidos, essa

pesquisa possibilita contribuições, na medida que seus resultados darão visibilidade aos tipos de

violência  vivenciados  pelas  famílias  de  pessoas  com  deficiência  e,  a  partir  disso,  haverá

possibilidade de articular estratégias para promover e proteger a saúde dessas pessoas e valorizar

suas potencialidades e os recursos do espaço em que vivem, em consonância com as premissas do

Sistema Único de Saúde. Dessa forma,  essa pesquisa pode contribuir  para o reconhecimento e

resolutividade das situações de violência de pessoas com deficiências que vivem em contexto rural.

CONCLUSÃO

Pode-se  inferir  a  partir  das  discussões  apresentadas,  que  a  violência  contra  a  PCD em

cenário rural está  presente de maneira naturalizada,  como integrante do contexto de vida dessa

população, limitando o direito de acesso e acessibilidade à serviços indispensáveis à vida.

Permeados por uma realidade que contribui às adversidades, as pessoas com deficiência e os

familiares participantes do estudo, se curvam às limitações impostas pela sociedade e, somado às

particularidades do rural, vivenciam vulnerabilidade às situações de violência. Muitas vezes, sem

autonomia e protagonismo, vivem em constante dependência da família para satisfação de suas

necessidades  e,  devido  baixo  nível  cognitivo,  socioeconômico  e  pelas  demais  limitações,

permanecem em um ambiente balizado pela inferioridade, exclusão e vergonha da própria condição.

Diante das situações de violência elucidadas, se está diante uma sociedade pouco inclusiva e

que depende de  mudanças  nas  relações  em curso  para  que se consiga enfrentar  o  contexto  da

violência dirigida às pessoas com deficiência e suas famílias. 
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Torna-se  necessário  instrumentalizar  os  profissionais  da  saúde  a  desenvolver  ações  de

cuidado em rede, na perspectiva da escuta qualificada, acolhimento e vínculo, para que se possa

reconhecer o fenômeno da violência dirigido às pessoas com deficiência, prevenir  e atenuar os

efeitos das agressões. Assim, esse estudo permite sensibilizar estes profissionais, principalmente da

área da enfermagem, a buscar novas práticas de cuidado voltadas às singularidades dessa população

que, muitas vezes, carecem de atenção. Além de incentivar novas pesquisas na temática, que ainda é

pouco explorada.

Nesse  sentido,  é  emergente  a  elaboração  e  implementação  de  políticas  públicas  locais

intersetoriais e efetivação das políticas existentes, que auxiliem na garantia dos direitos das pessoas

com deficiência que vivem no rural, amparando o desenvolvimento desta população e minimizando

as situações de violência. 
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6 APÊNDICES E ANEXOS

6.1 Apêndice A

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

EIXO 1: Dados Sóciodemográficos:

A.Vínculo pessoa com deficiência:________________

B. Sexo: _____________

C. Idade: _________________

D. Raça: __________________

E. Estado Civil: ( ) Casada(o) ( ) separada(o) ( ) União estável ( ) Viúva (o) ( ) Solteira

F. Escolaridade:

( ) Primeiro grau incompleto ( ) Segundo grau completo

( ) Primeiro grau completo ( ) Superior completo

( ) Segundo grau incompleto ( ) Superior incompleto

EIXO 2: Informações sobre o núcleo familiar

A. Quantos membros na família?

B. Quantos residem na mesma casa?

C. Há quanto tempo mora no local?

D. Quantas pessoas da família possuem algum tipo de deficiência?

E. Como foi o processo familiar quando se depararam com a pessoa com deficiência (PCD)? 

F. Como é o dia a dia com a PCD?

G. A renda da família é proveniente de quais atividades?

H. A renda é satisfatória, suficiente para suprir todas as necessidades da família?

I. Como a família se organiza em termos financeiros para dar conta das necessidades de todos

os membros da família? 

EIXO 3: Questões Norteadoras:

A. O que é para você violência?

B. O que é para você violência contra a PCD em áreas rurais?

C. Quais são os tipos de violência contra a PCD que vivem no rural que existem?

D. Você acha que morar no meio rural, faz com que a família e a PCD estejam mais expostos

à violência?
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E. A família já vivenciou algum tipo de violência por ter uma pessoa com deficiência? Se sim

relate.

F. A PCD que reside nesta família já sofreu algum tipo de violência? Ou alguma situação

constrangedora na família, na comunidade, no posto de saúde, na escola? Se sim relate

G. Em caso da vivência da violência a quem recorreu? Foi tomada alguma providência?

H. Você gostaria de comentar ou falar mais alguma coisa referente à temática?
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6.2 Apêndice B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Título  do  estudo:  SITUAÇÕES  DE  VIOLÊNCIA NO  COTIDIANO  DE  VIDA DAS

FAMÍLIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA RESIDENTES EM ÁREA RURAL.

Pesquisador responsável: Marta Cocco da Costa

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/ Departamento de Ciências

da Saúde-Campus Palmeira das Missões – RS.

Telefone para contato: 3742 8945

Local da coleta de dados: Comunidades Rurais de municípios da região norte/noroeste do Rio

Grande do Sul, pertencentes à 15 a e 19ª Coordenadorias Regionais de Saúde que apresentam

população rural maior que a urbana, perfazendo 8 municípios.

Eu  Marta  Cocco  da  Costa,  responsável  pela  pesquisa:  Situações  de  Violência  no

Cotidiano  de  Vida  das  Famílias  de  Pessoas  com Deficiência  Residentes  em Área  Rural,

convido-o (a) a participar como voluntário(a) deste nosso estudo.

Esta  pesquisa  pretende  avaliar  as  situações  de  violência  no  cotidiano  de  vida  das

famílias de pessoas com deficiência que vivem em área rural.

Acreditamos que ela seja importante porque  a pessoa com deficiência que vive no

contexto rural,  por vezes,  vivencia situações  de violência que dificultam a experiência de

viver a igualdade humana e social plenamente. Além disso,  há poucos estudos centrados na

produção  do  cuidado  à  saúde  em  cenários  rurais  e,  em particular,  com  abordagens  que

considerem as pessoas com deficiência e suas famílias, no sentido de construir estratégias

para a efetivação e qualificação das políticas públicas de saúde, mediadas pelos princípios e

diretrizes do SUS.

Para sua realização será feito o seguinte: realização de uma entrevista individual à

família da pessoa com deficiência e realização de dinâmicas com a família (genograma e

ecomapa). Sua participação constará de responder aos questionamentos contidos na entrevista

e participar da dinâmica proposta à família.

Esta pesquisa não oferece riscos físicos e psicológicos, no entanto, caso ocorra algum

tipo de desconforto em responder à entrevista e participar das dinâmicas, os mesmos serão

interrompidos e o pesquisador irá realizar os encaminhamentos necessários aos serviços de
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saúde municipais  que  forem pertinentes.  Os  benefícios  que esperamos  com o estudo são

contribuir para dar visibilidade aos tipos de violência vivenciados pelas famílias de pessoas

com deficiência, e a partir disso, haverá possibilidade de buscar a melhoria dos serviços e

ações de saúde ofertados a essa população.

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida

ou  pedir  qualquer  outro  esclarecimento.  Para  isso,  entre  em  contato  com  algum  dos

pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa.

Em  caso  de  algum  problema  relacionado  com  a  pesquisa,  você  terá  direito  à

assistência gratuita que será prestada pela equipe de pesquisadores e serviços municipais de

referência.

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão

a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, apenas, em

eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis

pelo  estudo,  sendo  assegurado  o  sigilo  sobre  sua  participação.  Também  serão  utilizadas

imagens. Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos

pesquisadores.  Fica,  também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente

decorrentes da participação na pesquisa.

Autorização 

Eu, __________________________________________, após a leitura ou a escuta da

leitura  deste  documento  e  ter  tido  a  oportunidade  de  conversar  com  o  pesquisador

responsável,  para  esclarecer  todas  as  minhas  dúvidas,  estou  suficientemente  informado,

ficando claro para que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento

a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também

dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos

ou  riscos  deles  provenientes  e  da  garantia  de  confidencialidade.  Diante  do  exposto  e  de

espontânea vontade, expresso minha concordância em participar deste estudo e assino este

termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue.

_________________________________

 Assinatura do voluntário 
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_____________________________, ____ de ___________ de 201_.

6.3 Anexo A

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
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6.4 Anexo B

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

(REBEN)

INSTRUÇÕES AOS AUTORES

1.POLÍTICA EDITORIAL 

A REBEn tem a missão  de divulgar  a  Ciência  da Enfermagem e da Saúde. Aceita

manuscritos  nos  idiomas  português,  inglês  e  espanhol.  É  publicada  somente  na  versão

eletrônica por meio de fascículos regulares e números temáticos. Manuscritos redigidos em

português  ou  espanhol,  deverão  ser  traduzidos  para  o  inglês  em  sua  versão final.  Os

manuscritos devem destinar-se exclusivamente à REBEn, não sendo permitida sua submissão

simultânea a outro(s) periódico(s).

Declaração sobre Ética e Integridade em Pesquisa

Para  a  publicação,  a REBEn considera  condição sine  qua  non que  os  manuscritos

submetidos  tenham  cumprido  as  diretrizes  ético-legais  que  envolvem  a  elaboração  de

trabalhos  acadêmicos  e/ou  técnico-científicos  e  a  pesquisa  com  seres  humanos  ou  com

animais.

Em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos,  e atendendo o disposto na

Resolução  CNS  nº  466/2012  (http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf),  o(s)

autor(es) deve(m) mencionar  no manuscrito,  a  aprovação do projeto por  Comitê de Ética

reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde

(CONEP-CNS), ou por órgão equivalente, quando tiver sido executada em outro país.

A REBEn adota  a  exigência  da  Organização  Mundial  da  Saúde  e  do  Comitê

Internacional de Editores de Revistas Médicas de registro prévio dos ensaios clínicos (estudos

experimentais randomizados) em plataforma que atenda os critérios elaborados por estas duas

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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organizações  (Registro  Brasileiro  de  Ensaios  Clínicos  –  REBEC

(http://www.ensaiosclinicos.gov.br/).

Na pesquisa experimental, envolvendo animais, deve ser respeitada a Lei nº 11.794, de

8 de outubro de 2008,  que regulamenta o inciso VII  do §1º  do Art.  225 da Constituição

Federal,  estabelecendo  procedimentos  para  o  uso  científico  de  animais;  e  as  normas

estabelecidas no Guide for the Care and Use of Laboratory Animals(Institute of Laboratory

Animal  Resources, National  Academy of  Sciences, Washington,  D.C.,  Estados  Unidos),  de

1996,  e  nos  Princípios  Éticos  na  Experimentação  Animal  (Colégio  Brasileiro  de

Experimentação  Animal  –  COBEA,  disponível  em: www.cobea.org.br),  de  1991.  Estas

informações  devem  constar  no  método  de  acordo  com  a  recomendação  do  ARRIVE

(https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines).

A REBEn apoia as Recomendações para a Condução, Relatório, Edição e Publicação

de  Trabalhos  Acadêmicos  em  Revistas  Médicas  (Recommendations  for  the  Conduct,

Reporting,  Editing,  and  Publication  of  Scholarly  Work  in  Medical  Journals),  do  Comitê

Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal

Editors).  Essas recomendações,  relativas à  integridade e padrões éticos  na condução e no

relatório de pesquisas, estão disponíveis na URL http://www.icmje.org/urm_main.html.

Apoia, também, os padrões internacionais para publicação de pesquisa responsável,

desenvolvidos pelo COPE (Committee on Publication Ethics) e destinados a editores e autores

(disponíveis em:    http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors)

Conceitos, ideias ou opiniões emitidos nos manuscritos, bem como a procedência e exatidão

das citações neles contidas, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

A Revista Brasileira de Enfermagem adota o sistema Ithenticate para identificação de

plagiarismo.  Práticas  que  ferem  a  integridade  científica  como  plágio  e  autoplágio  serão

levadas para avaliação do Conselho Editorial para decisão das penalidades como: suspensão

de publicar no periódico por período determinado pelo Conselho Editorial. Os autores serão

imediatamente comunicados de todas as etapas deste processo.

2. CATEGORIAS DE MANUSCRITOS

http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors
https://publicationethics.org/
http://www.icmje.org/urm_main.html
https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
http://www.cobea.org.br/
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
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Tipos de artigos considerados:

 Editorial: texto sobre assunto de interesse para o momento histórico ou a produção do

conhecimento veiculada a um determinado fascículo, com possível repercussão Enfermagem

e Saúde. Pode conter até duas (2) páginas, incluindo até 4 referências, quando houver.

 Artigos  originais: estudos  que  agreguem  informações  novas  para  a  área  da

Enfermagem e  da  Saúde.  Estão  incluídos  nesta  categoria:  ensaios  clínicos  randomizados,

estudos de caso-controle, coorte, prevalência, incidência, estudos de acurácia, estudo de caso

e estudos qualitativos. Os artigos originais devem conter um máximo de quinze (15) páginas,

incluindo resumos e no máximo 50 referências e até 7 autores.

 Os  autores  devem  adotar  as  diretrizes  do https://www.equator-

network.org/ para  escrever  todo  o  tipo  de  artigo.  É  obrigatório  indicar  no  método  em

“desenho do estudo” qual instrumento do Equator foi utilizado para nortear a metodologia. O

não cumprimento dessa norma levará ao arquivamento do manuscrito.

 Revisão: utiliza métodos sistemáticos e critérios explícitos para identificar, selecionar

e  avaliar  criticamente  pesquisas  relevantes,  e  para  coletar  e  analisar  dados  dos  estudos

incluídos na revisão. Estão incluídos nesta categoria: revisão sistemática com e sem meta-

análises, revisão integrativa e Scoping Review. As revisões devem conter um máximo de vinte

(20) páginas, incluindo resumos, com no máximo 50 referências e até 6 autores.

 A  REBEn  requer  que  os  protocolos  das  revisões  sejam  registrados

no PROSPERO, https://www.crd.york.ac.uk/prospero/,  ou  disponibilizados  em um site  de

acesso livre.

 Os autores deverão respeitar as seguintes diretrizes para escreverem cada tipo

de revisão (https://www.equator-network.org/):

 Revisões sistemáticas da literatura e meta-análises: PRISMA

 Scoping Review: PRISMA ScR

 Reflexão – Formulação discursiva aprofundada,  focalizando conceito ou constructo

teórico  da  Enfermagem  ou  de  área  afim;  ou  discussão  sobre  um  tema  específico,

estabelecendo analogias, apresentando e analisando diferentes pontos de vista, teóricos e/ou

práticos. Deve conter um máximo de dez (10) páginas, incluindo resumos, no máximo 10

referências e até 4 autores.

 Relato de Experiência e/  ou Inovação Tecnológica – Estudo em que se descreve

uma  situação  da  prática  e  ou inovação  tecnológica (ensino,  assistência,  pesquisa  ou

gestão/gerenciamento), as estratégias de intervenção e a avaliação de sua eficácia, de interesse

https://www.equator-network.org/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/
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para  a  atuação  profissional.  Deve  conter  um  máximo  de dez  (10)  páginas,  incluindo

resumos, no máximo 10 referências e até 4 autores.

 Carta ao Editor – máximo 1 página.

 Resposta do autor – máximo 250 palavras.

3. PREPARO DOS MANUSCRITOS

Recomendamos a utilização dos guidelines disponíveis no http://www.equator-

network.org/ para consolidação do manuscrito. Informe nos métodos qual foi utilizado 

(exceção: Relato de Experiência e Reflexão).

A REBEn adota  as  recomendações  de Vancouver,  disponível  na

URL http://www.icmje.org/urm_main.html.

Os manuscritos somente serão aceitos, para avaliação, se estiverem rigorosamente

de acordo com o modelo disponível no Template 1.

Os  manuscritos  de  todas  as  categorias  aceitos  para  submissão  à REBEn deverão  ser

preparados da seguinte forma:

-Arquivo do Microsoft Office Word, com configuração obrigatória das páginas em papel A4

(210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times New Roman tamanho 12,

espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos com recuo de 1,25 cm.

 O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito.

 O itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes para o

objeto do estudo, e

 Nas citações de autores, ipsis litteris:

 Com até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto;

 Naquelas com mais de três linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem aspas,

fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre linhas e recuo de 3 cm da

margem esquerda.

 No caso de fala de depoentes ou sujeitos de pesquisa,  destacá-las em novo

parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre linhas

e recuo de 3 cm da margem esquerda.

http://reben.com.br/revista/TEMPLATE_1_manuscrito.docx
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
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 As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na ordem

em que forem mencionadas pela primeira vez no texto;

 Devem ser utilizados números arábicos, entre parênteses e sobrescritos, sem

espaço entre o número da citação e a palavra anterior, e antecedendo a pontuação da frase ou

parágrafo [Exemplo: cuidado(5),].

 Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por um

traço  [Exemplo:  cuidado(1-5).],  quando  intercaladas,  separados  por  vírgula  [Exemplo:

cuidado(1,3,5).].

 As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável.

 Apêndices e anexos serão desconsiderados.

 Não numerar as páginas ou parágrafos no manuscrito.

3.1 Estrutura do texto

Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito, no resumo,

em tabelas e figuras.

No texto, usar somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura é

apresentada entre parênteses, precedida pelo termo por extenso. 

Artigos de Pesquisa e de Revisão devem seguir a estrutura convencional: Introdução,

Método,  Resultados,  Discussão  e  Conclusões  (pesquisas  de  abordagem  quantitativa)  ou

Considerações Finais (pesquisas de abordagem qualitativa) e Referências. Os manuscritos de

outras categorias podem seguir estrutura diferente.

3.2 Documento Principal (Template 1)

O documento principal, sem identificação dos autores, deve conter:

 Título do artigo: até 15 palavras, no máximo, no idioma do manuscrito. Para compor,

utilize pelo menos 3 descritores;

http://reben.com.br/revista/TEMPLATE_1_manuscrito.docx
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 Resumo e os  descritores: resumo limitado a 150 palavras no mesmo idioma do

manuscrito. Deverá estar estruturado em Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão ou

Considerações Finais.

 Logo  abaixo  do resumo,  incluir  cinco descritores  no  nos  três  idiomas  (português,

inglês e espanhol):

 Português e espanhol devem ser extraídos do DeCS: http://decs.bvs.br;

 Inglês cinco extraídos do MeSH: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

 Corpo do texto: consiste no corpo do manuscrito, propriamente dito;

A  estrutura  do  manuscrito  nas  categorias  pesquisa  e  revisão  são: Introdução,

Objetivo, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão (para pesquisa quantitativa) ou

considerações finais (pesquisa qualitativa); todos os subtítulos devem ser destacados em

negrito no texto.

As figuras, tabelas e quadros devem ser apresentadas no corpo do manuscrito.

Ilustrações  (tabelas,  quadros  e  figuras,  como  fotografias,  desenhos,  gráficos,  etc.)

serão  numeradas,  consecutivamente,  com  algarismos  arábicos,  na  ordem  em  que  forem

inseridas no texto, não podendo ultrapassar o número de cinco.

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior,

precedida da palavra designativa (tabela, figura, quadro) seguida do número de ordem de sua

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título (Ex.: Tabela 1 –

título).  Após a  ilustração,  na  parte  inferior,  inserir  a  legenda,  notas  e  outras  informações

necessárias  à  sua  compreensão,  se  houver  (ver:  ABNT NBR 14724/2011 –  Informação e

documentação  –  Trabalhos  acadêmicos  –  Apresentação). A  fonte  consultada  deverá  ser

incluída abaixo das imagens somente se for de dados secundários. Abreviações devem ser

informadas em nota abaixo da figura.

As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993,

disponíveis em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf

Os subtítulos  do método e discussão deverão ser  destacados  em negrito  conforme

recomendação dochecklist.

http://reben.com.br/revista/CHECKLIST_2019_port.docx
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.b/
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As ilustrações devem estar em boa qualidade de leitura em alta resolução. Tabelas,

gráficos e quadros devem ser apresentados no formato .doc, de forma editável no corpo no

manuscrito.

 Fomento:  é  obrigatório  citar  fonte  de  fomento  à  pesquisa  (se  houver).  Esta

informação deve ser inserida na página de títulos.

 Agradecimentos:  são  opcionais  às  pessoas  que contribuíram para  a  realização  do

estudo, mas não se constituem autores e devem ser apresentados na página de título até que a

avaliação seja concluída por questão de sigilo.

 Referências: o número de referências é limitado conforme a categoria do manuscrito.

As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser numeradas, consecutivamente, de

acordo com a ordem em que foram incluídas no texto; e conforme o estilo indicado pelo

Comitê Internacional de Editores Científicos de Revistas Biomédicas (ICMJE). Exemplos do

estilo  de  Vancouver  estão  disponíveis  por  meio  do  site  da National  Library  of

Medicine (NLM) em Citing Medicine – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

 No  mínimo,  50%  das  referências  devem  ser  preferencialmente  produções

publicadas nos últimos 5 anos e destas, 20% nos últimos 2 anos. A REBEn sugere que 40%

das referências sejam de revistas brasileiras, da coleção Scielo e RevEnf.

 Para os artigos disponibilizados em português e inglês, deve ser citada a versão

em inglês, com a paginação correspondente.

 Evitar citações de teses, dissertações, livros e capítulos, jornais ou revistas não

científicas  (Magazines)  e  no  prelo,  exceto  quando  se  tratar  de  referencial  teórico

(Ex: Handbook Cochrane).

 A REBEn incentiva o uso do DOI, pois garante um link permanente de acesso

para o artigo eletrônico.

 Para artigos ou textos publicados na internet que não contenham o DOI, indicar

o endereço da URL completa bem como a data de acesso em que foi consulta.

Exemplos mais comuns de referências:

Artigos com o identificador DOI:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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Lavorato Neto G, Rodrigues L, Silva DARD, Turato ER, Campos CJG. Spirituality review on

mental  health  and  psychiatric  nursing.  Rev  Bras  Enferm.  2018;71(suppl  5):2323-33.  doi:

10.1590/0034-7167-2016-0429.

Artigos Eletrônicos:

Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, et al. Risk factors for

groin wound infection after femoral artery catheterization: a case-control study. Infect Control

Hosp  Epidemiol  [Internet].  2006  [cited  2018  Jan  5];27(1):34-7.  Available

from: http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.p

df 

Artigos em outro idioma

Cruz MSD, Bernal  RTI,  Claro  RM.  [Trends  in  leisure-time physical  activity  in  Brazilian

adults  (2006-2016)].  Cad  Saude  Publica.  2018.  22;34(10):e00114817.  doi:  10.1590/0102-

311X00114817 Portuguese.

Livro

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford University

Press; 2005. 194 p.

Livro na Internet

Higgins  JP,  Green S,  editors.  Cochrane handbook for  systematic  reviews of  interventions

[Internet].Version 4.2.6.Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd.; 2006 [cited 2018 Oct 15].

257 p. Available from: http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf

4.    PROCESSO DE SUBMISSÃO DO MANUSCRITO

Os  manuscritos  devem  ser  submetidos  a REBEn por  meio  da

URL http://www.scielo.br/reben/, acessando o link Submissão Online.

http://www.scielo.br/reben/
http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
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Para iniciar o processo,  o responsável pela submissão deverá cadastrar-se previamente no

sistema como autor. O sistema é autoexplicativo e, ao concluir o processo, será gerada uma ID

para o manuscrito, com código numérico (Exemplo: REBEn 2019-0001).

O autor responsável pela submissão deve ter à mão toda a documentação necessária:

O checklist para auxiliar os autores, na submissão está disponível para download.

 Página de Título (Template 2);

 Documento Principal no Modelo Indicado (Template 1);

 Declaração  de  Responsabilidade  pela  Autoria,  Exclusividade  e  Transferência  de

Direitos Autorais e de Ciência das Instruções da REBEn aos autores (Modelo de Declaração);

 Carta ao Editor (cover letter);

 Comprovante de aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética;

 Comprovante de pagamento de taxa de avaliação;

O  responsável  pela  submissão  receberá  uma  mensagem  informando  a  URL  do

manuscrito e um login, para que possa acompanhar, na interface de administração do sistema,

o progresso do documento nas etapas do processo editorial.

Só  serão  verificados  pelo  escritório  editorial  quanto  à  adequação  às  normas,  os

manuscritos que estiverem formatados no modelo de submissão (Template 1).

Antes de submeter o manuscrito os autores devem verificar as normas da REBEn,

seguir  rigorosamente o checklist e  ter  todos os  documentos  necessários  para submissão.  É

obrigatório o preenchimento completo dos metadados no formulário de submissão.

Cada documento deve ser anexado, separadamente, no campo indicado pelo sistema.

Para iniciar o processo, o responsável pela submissão deverá cadastrar-se previamente

no  sistema como autor  criando/associando  o  cadastro  do  ORCID (Open  Researcher  and

Contributor ID – https://orcid.org/signin). Todos os autores devem ter o cadastro associado ao

ORCID atualizado.

Os autores devem indicar quatro possíveis pareceristas para avaliação do manuscrito.

Estes indicados deverão ser obrigatoriamente doutores, não ter conflito de interesses e não

pertencer a instituições de qualquer dos autores. Os pareceristas podem ser acatados ou não

https://orcid.org/signin
http://reben.com.br/revista/CHECKLIST_2019_port.docx
http://reben.com.br/revista/TEMPLATE_1_manuscrito.docx
http://reben.com.br/revista/Declara%C3%A7%C3%A3o_transfer%C3%AAncia_direitos_autorais.docx
http://reben.com.br/revista/TEMPLATE_1_manuscrito.docx
http://reben.com.br/revista/TEMPLATE_2_pagina_titulo.docx
http://reben.com.br/revista/CHECKLIST_2019_port.docx
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pelos editores associados. Possíveis revisores podem ser localizados na plataforma lattes de

acordo com a temática do manuscrito.

Os manuscritos que não se adequarem às normas na segunda rodada do checklist serão

arquivados sem devolução da taxa de avaliação.

5.        PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE MANUSCRITOS

Após aprovação o manuscrito é enviado pelos Editores-Chefes aos editores associados

e  encaminhado  para  análise  por  pares  (peer  review),  adotando-se  a  avaliação  duplo-cega

(double-blind review).

5.1 Processo de Revisão por Pares

Após avaliação pelos  editores  o manuscrito  é  encaminhado para análise  por  pares

(peer  review),  adotando-se  a  avaliação  duplo-cega  (double-blind  review).  Os  pareceres

emitidos pelos avaliadores podem considerar o manuscrito aceito,  rejeitado ou que requer

revisões,  seja  de  forma  ou  de  conteúdo.  Os  pareceres  emitidos  pelos  avaliadores  são

apreciados pelos Editores Chefes, e um parecer final é enviado aos autores.

Os  pareceres  emitidos  pelos  avaliadores  podem  considerar  o  manuscrito  aceito,

rejeitado ou que requer revisões, seja de forma ou de conteúdo. Após apreciação dos Editores-

Chefes um parecer final, sustentado pelas revisões, é enviado para os autores.

Os artigos aceitos entram no fluxo contínuo de publicação não sendo possível informar

o número e páginas até ser disponibilizado online no SciELO. Por esta razão, no aceite do

manuscrito é informado somente o ano da publicação. 

6.  REVISÃO  TÉCNICA  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA  E  TRADUÇÃO  DOS

MANUSCRITOS

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
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Quando o artigo for aceito, o autor receberá um email com a mensagem automática de

artigo não submetido (unsubmitted). Essa mensagem libera o manuscrito para a tradução e

revisão  técnica  de  linguagem.  Os  tradutores  e  revisores  certificados  pela  REBEn  estão

relacionados neste documento. A devolutiva do manuscrito nas versões traduzidas, revisadas e

certificadas  bem como  o  comprovante  de  pagamento  da  taxa  de  editoração,  deverão  ser

inseridos  no sistema no prazo de até  25 dias  corridos.  Este  prazo  não atendido e  a  não

conformidade com o modelo (Template 1), ocasionará o arquivamento do manuscrito.

7.      TAXAS DE AVALIAÇÃO E DE EDITORAÇÃO

TAXA  DE

AVALIAÇÃO

R$  300,00  (trezentos

reais).

Comprovante do pagamento   da taxa

de avaliação

TAXA  DE

EDITORAÇÃO

R$  1.300,00  (um  mil  e

trezentos reais).

Comprovante  do  pagamento  após  o

aceite do manuscrito

Forma de pagamento: Exclusivamente pelo PAGSEGURO

PARA  PAGAMENTOS  INSTITUCIONAIS,  ENTRAR  EM  CONTATO

COM: tesouraria@abennacional.org.br

Sem  a  comprovação  dos  pagamentos  pelo  sistema,  o  artigo  será  arquivado

definitivamente.

A  taxa  de  avaliação  não  será  devolvida  caso  o  manuscrito  não  seja  aceito  para

publicação.

ATENÇÃO

As  dúvidas  quanto  as  normas,  submissão  e  ressubmissão  serão  atendidas

exclusivamente pelo e-mail FALE CONOSCO (faleconosco.reben@abennacional.org.br).

mailto:faleconosco.reben@abennacional.org.br
mailto:tesouraria@abennacional.org.br
http://reben.com.br/revista/
http://reben.com.br/revista/TEMPLATE_1_manuscrito.docx
http://reben.com.br/revista/wp-content/uploads/2019/06/Credenciados.pdf
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Previamente ao uso do FALE CONOSCO reveja cuidadosamente as normas acima.

Somente serão respondidas questões não contempladas nas Instruções aos Autores.

Ao iniciar a submissão do manuscrito o autor está ciente e em concordância com as

normas da Revista.
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