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Luciana Phebo, Kathie Njaine e Simone Gonçalves de Assis  

21. Redes de prevenção à 
violência e de proteção    
no âmbito da gestão     
em saúde

Neste capítulo refletimos sobre a possibilidade de estruturação do setor 

saúde em redes de prevenção à violência e de proteção aos grupos vul-

neráveis, e sua articulação com os demais setores da sociedade. Os temas 

abordados na Parte II deste livro suscitam a necessidade dessa reflexão. 

Optamos por utilizar rede de prevenção e rede de proteção como possibi-

lidades similares de o setor saúde atuar no enfrentamento da violência.

Inicialmente, buscamos discutir a importância da constituição de redes 

de prevenção aos acidentes e violências. Também abordamos a relevân-

cia de redes sociais como fator de proteção às pessoas e às comunidades.

Não existe um modelo de rede de prevenção rede de prevenção ou rede de proteçãorede de proteção. Esta 

estratégia tem sido visto por muitos profissionais e pela própria socie-

dade civil brasileira como um dos caminhos mais promissores para lidar 

com a questão da violência. A ideia de rede remete aos sentimentos 

de apoio, suporte e solidariedade necessários não só para compreender, 

mas também para atuar no enfrentamento da violência.

As redes sociaisredes sociais, conceito atualmente bastante utilizado para abordar 

problemas de saúde, indicam como a questão da rede pode ajudar no 

desenvolvimento social de comunidades, na proteção da população e na 

parceria de instituições que tradicionalmente atuam de forma isolada 

(MARTELETO, 2001; ANDRADE; VAITSMAN, 2002).

rede é definida por Castells (2000) 
como um conjunto de “nós” que se 
encontram conectados. segundo o 
autor, as redes são estruturas abertas 
que podem se expandir, formando 
novos nós, abrindo novas 
possibilidades de comunicação e de 
articulação entre as pessoas e as 
instituições que delas fazem parte. 
para que os profissionais que atuam 
na atenção aos acidentes e violências 
construam um trabalho em rede, um 
dos primeiros passos é o 
compartilhamento de valores e dos 
objetivos comuns.
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As redes sociais levam os indivíduos a se sentir pertencentes a grupos, e a de-
senvolver e aprofundar relações, podendo encontrar soluções para seus impas-
ses e situações difíceis da vida, sem recorrer a qualquer forma de violência, seja 
sobre outros ou sobre si mesmo. De qualquer forma, participar de uma rede 
torna o indivíduo mais protegido. As redes sociais, portanto, promovem relações 
saudáveis e ajudam a prevenir a violência.

Redes de prevenção à violência e de 
proteção
Embora constitua-se num tipo de rede social, possui especificidades que 

a diferenciam de outras redes. Por exemplo: sua estruturação, muitas 

vezes, exige um movimento e acordos mais formais para que as parce-

rias respondam a algumas demandas, como, por exemplo: maior urgên-

cia no atendimento para que se interrompa ou se reduza a exposição de 

pessoas às situações de violência; especialização dos profissionais para a 

atenção a essas situações e um perfil afinado para o enfrentamento da 

violência.

Gestores e profissionais da saúde são imprescindíveis na composição ou 

na iniciativa de formação de redes de prevenção e atenção à violência. O 

setor saúde, que tem sido bastante importante na questão da violência, 

pode ser ainda mais atuante quando busca dialogar e trabalhar com os 

diversos serviços de saúde presentes no município e os diversos setores 

que lidam com a questão da violência, direta ou indiretamente.

Quadro 1 – redes de prevenção à violência e de proteção 

Potencialidades Dificuldades

Fortalecimento de objetivos comuns Falta de definição de objetivos comuns

Compartilhamento de informações Centralização de informações

descentralização das ações Fragmentação das ações

representatividade de diversas instituições trabalho isolado

divisão de recursos recursos restritos

potencialização da comunicação entre diferentes 
profissionais da saúde e diferentes setores

divergências políticas

Maior confiança das comunidades nas 
instituições

Vaidades pessoais
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Quadro 1 – redes de prevenção à violência e de proteção (cont.)

Potencialidades Dificuldades

Valorização da experiência das pessoas 
envolvidas na rede (usuários, gestores e 
profissionais da saúde e de outros setores)

Conflitos de papéis

Maior estímulo à capacitação de profissionais 
para esse tipo de atendimento

rotatividade de profissionais nas instituições 
parceiras

Mais rápida solução dos casos diferentes ritmos de trabalho

Ampliação da compreensão do fenômeno da 
violência

incompatibilidade de quadros referenciais de 
vida

divisão de responsabilidades dificuldades de incorporação das famílias nas 
ações de proteção e prevenção

Trabalhar em rede, conforme já foi assinalado, exige objetivos consensu-

ais, pactos para seu funcionamento e confiança para que de fato acon-

teça a cooperação. A relação dos seus componentes precisa ser calcada 

na comunicação e na priorização do atendimento.

A diversidade de participação, somada às possibilidades de utilização de 

informações ou de bens, leva a uma maior sinergia entre os componen-

tes da rede. As redes são constituídas para permitir a interconexão com 

outras redes. Como afirma Fritjof Capra (1996, p. 10), “os sistemas vivos, 

em todos os níveis – células, animais, vegetais, ecossistemas e o planeta 

Terra – são redes (...), a teia da vida consiste em redes dentro de redes”.

Para refletir

Você teve alguma experiência marcante ao trabalhar em rede de prevenção 
de violência?

Problemas atuais, como a violência, exigem pensar e agir de forma reso-

lutiva. As redes, mais uma vez, se mostram essenciais na prevenção da 

violência. 

Os recursos para uma possível solução de problemas estão, na maioria das 

vezes, disponíveis na própria comunidade. Instituições governamentais 

e não governamentais – como universidades, meios de comunicação, 

conselhos tutelares, ministério público, juizados especiais, secretarias de 

educação e de desenvolvimento social, centros de pesquisa – e pessoas 

físicas cuja proposta de trabalho seja a redução da violência e a construção 

de uma sociedade pautada nos princípios igualitários, solidários e de 

rede é um padrão de organização 
constituído, necessariamente, por 
agentes autônomos que, 
interligados, cooperam entre si.  
é importante destacar que nela a 
ordem é horizontal, não hierárquica. 
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respeito aos direitos humanos são alguns dos inúmeros e potenciais par-

ceiros para a construção de redes locais.

Pactos de funcionamento, quanto à regularidade de encontros, alter-

nâncias na coordenação do grupo e necessidades de recursos para a 

implantação da rede devem ser preestabelecidos, com a anuência de 

todos. Redes locais podem identificar oportunidades ocultas aos pro-

cessos tradicionais, contribuir para captar recursos, organizar ações e 

empreendimentos, e atuar como promotora e realizadora de controle 

social na implementação de políticas públicas.

Toda rede deve produzir informação. Em experiências já existentes nas 

redes locais de atenção à violência, há trocas de informação quanto ao 

entendimento e à percepção das diferentes formas de violências, sobre 

as possibilidades de atuação de cada setor, os encaminhamentos e des-

dobramentos sobre os atendimentos. Em resumo, são redes de informa-

ção operativas.

No que se refere à conformação de redes de atenção integral às pessoas 

em situação ou risco de violência, cabe ao gestor apoiar: a sensibilização 

e a mobilização locais; a elaboração de planos municipais de preven-

ção, atenção e enfrentamento das diversas formas de violência a que 

a população está exposta; a formação e a atualização pedagógica dos 

profissionais da saúde e de seus parceiros no município; a ampliação e o 

fortalecimento da atenção básica, intermediária e dos serviços de saúde 

especializados. Tudo isso como parte da agenda constante da parceria 

entre o município, o estado e o governo federal.  
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