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Introdução:

Contextualização do problema:

A violência é um fenômeno social que acompanha toda história da humanidade. Em 2002, a Organização
Mundial da Saúde definiu violência como "um grave problema de saúde publica e uma violação dos direitos
humanos". Trata-se de um fenômeno complexo, que é fortemente influenciado por fatores sociais, ambientais
culturais, econômicos e políticos. As consequências da violências são múltiplas e prejudicam a sociedade
como um todo. No campo da saúde muitas vitimas adoecem com gravidade, apresentando danos e sequelas
que demandam assistência dos diferentes níveis de atenção.

Exemplo da Literatura do problema:

A mortalidade e a morbidade por causas externas relacionadas às situações de  aumentado em nosso país. As
causas externas são as principais causas de mortes entre os jovens de ambos os sexo. No sexo masculino
especialmente, entre as causas externas, a violência é a primeira causa de morte, atingindo principalmente
homens entre 15 e 29 anos. A gravidade do problema torna imperativo para o setor

Exemplo da literatura sobre a solução do problema:

Em resposta a esse fenômeno foi desenvolvida a Linha de Cuidados para Atenção Integral à Saúde da Pessoa
em Situação de Violência e afirma que a integralidade do cuidado e a percepção ampliada da saúde são
princípios organizadores da rede, desta forma, as intervenções interdisciplinar, multiprofissional e
intersetorial se mostram fundamentais. As práticas devem envolver não apenas o tratamento do agravo, mas
ações no sentido da produção de qualidade de vida, onde os aspectos como empatia, o respeito, a autonomia
e o empoderamento do individuo devem estar presente.

Justificativa:

Diante do exposto é imperativo que se implante do documento lançado em novembro de 2015 como
estratégia de superação do fenômeno violência.

Objetivos:

Objetivo geral:

O objetivo do presente projeto é consolidar a implantação da Linha de Cuidado  para a Atenção Integral a
pessoa em Situação de Violência, na Unidade Básica de Saúde.

Objetivos específicos:

1.Viabilizar atividades que amplie conhecimento e sensibilização ao fenômeno violência dos profissionais de
saúde afim de qualificar a identificação e acolhida da pessoa em situação de violência, e o fortalecimento do
profissional diante deste cenário 

2. Estimular os profissionais a desenvolver o processo de cuidado baseado na Linha de cuidado para a
Atenção integral a Saúde da pessoa em situação de Violência.

3. Reforçar o trabalho coletivo entre os profissionais da UBS e a articulação com outros Serviços da Rede.

Método:

Local: Unidade Básica de Sáude



Público Alvo: Profissionais da saúde atuantes em Unidade Básica de Saúde e a pessoa em situação de
violência

Participantes: Profissionais da Saúde e corpo administrativo e operacional da Unidade Básica de Saúde.

Ações:

1. Realizar processo de apropriação da Linha de Cuidado para Atenção Intergral à Saúde da pessoa em
situação de violência para os profissionais dos NPV (Núcleo de prevenção a Violência), responsáveis pela
replicação do documento aos profissionais da saúde, corpo administrativo e operacional da Unidade Basica
de saúde em que estão inseridos.

2. Realizar educação continuada aos profissionais de saúde da UBS (4 horas de atividade educativa sobre a
Linha de Cuidados); empoderar o profissional das ferramentas previstas no documento (PTS, genograma e
outros).

3. Implantar a Linha de Cuidado para a Atenção Integral da pessoa em situação de Violência já
manisfestados na na Unidade Básica de Saúde.

Avaliação\Monitoramento:

Levantamento atual dos casos de violência existentes na UBS; tipos de violência; quantidade de casos de
violência notificados; quantidade de genograma realizado; quantidade de PTS realizado. Seguindo seguindo
a coleta de dados nos meses subseguintes, acrescentando a informação de novos casos acolhidos, e realizar o
comparativos destes itens mês a mês.

Resultados esperados:

Esse projeto visa beneficiar aprimorar e qualificar a saúde coletiva através da implantação da Linha de
Cuidado para a Atenção Integral a Saúde da Pessoa em Situação de Violência, e assim aumentar o número de
ações preconizadas no documento (notificação, genograma, PTS e outros) garantindo que a pessoa em
situação de violência seja assistido em sua integralidade e singularidade, e minimizar o sentimento de
impotência e insegurança dos profissionais diante do fenômeno violência, por meio de ações compartilhadas
dentro dos fluxos previstos e estabelecidos no documento que proporciona inclusive a comunicação mais
efetiva com os outros atores da rede. Além de possibilitar que o cenário da violência (perfil, quantidade e
outros) se torne visível e mais fidedigno à realidade da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde
permitindo melhor conhecimento do território proporcionando atuar com ações preventivas mais efetivas,
aspirando minimizar o número de pessoas em situação de violência e a acolhida adequada aos tipos de
violência existente na região.
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