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RESUMO 

 

O presente Projeto de Intervenção tem como objetivo desenvolver uma 
estratégia de intervenção para casos de violência autoprovocada em unidades 
básicas de saúde no ano de 2020 no município de Teresina-PI. Deste modo, a 
problemática que esse estudo envolve é a escassez das notificações de 
violência vindas das unidades básicas de saúde de Teresina-PI. Trata-se de 
um projeto de intervenção cujo público alvo foi as equipes de saúde da família 
do município de Teresina, Piauí. Utilizou-se o diagnóstico situacional e o 
reconhecimento do território estudado, identificando os fatores que contribuem 
para a subnotificação realizada pelos profissionais da ESF. Realizou-se busca 
em bases de dados eletrônicos realizada nas bases de dados LILACS, 
MEDLINE, SciELO, BVS e Biblioteca Virtual da Una SUS. Será realizado 
treinamento com profissionais das UBS para sensibilização e conscientização 
para realizarem as notificações de violência autoprovada. Portanto, o projeto de 
intervenção demonstra o quão importante é que os profissionais de saúde 
notifiquem os casos de violências autoprovocadas e que cumpram seu dever 
para que dessa forma as autoridades competentes planejem e executem 
políticas de atenção à saúde baseadas em dados concretos e fidedigno. 
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ABSTRACT 

 

This Intervention Project aims to develop an intervention strategy for cases of 
self-inflicted violence in basic health units in 2020 in the city of Teresina-PI. 
Thus, the problem that this study involves is the scarcity of reports of violence 
coming from basic health units in Teresina-PI. This is an intervention project 
whose target audience was family health teams in the municipality of Teresina, 
Piauí. Situational diagnosis and recognition of the studied territory were used, 
identifying the factors that contribute to the underreporting carried out by ESF 
professionals. A search was performed in electronic databases carried out in 
LILACS, MEDLINE, SciELO, BVS and UnaSus Virtual Library databases. 
Training will be carried out with UBS professionals to raise awareness and 
make them aware of self-reported violence. Therefore, the intervention project 
demonstrates how important it is for health professionals to notify cases of self-
inflicted violence and to fulfill their duty so that the competent authorities plan 
and execute health care policies based on concrete and reliable data. 
 
 
Keywords: Violence. Self-harmed violence. Suicide attempt. Family Health 
Strategy. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A violência é um fenômeno que causa impacto na sociedade 

independente das condições sociais, idade, cor ou raça. É reconhecida desde 

1993 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan 

Americana de Saúde (OPAS) como um problema de saúde pública, pois afeta 

a qualidade de vida da população. O fenômeno da violência é caracterizado 

com o uso intencional da força e do poder físico, de fato ou como ameaça, 

contra si próprio, outra pessoa, um grupo, ou uma comunidade que resulte ou 

tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação (BRASIL, 2017).  

Devido à magnitude deste agravo o Brasil, o Ministério da Saúde através 

da Portaria n° 1.271 de 6 de junho de 2014, definiu a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública e a 

notificação de violências passou a integrar essa lista de notificação 

compulsória. O objetivo desta notificação é que através dos dados coletados 
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seja realizada uma avaliação precisa sobre o impacto e características da 

violência, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas que promovam 

os direitos sociais e proteção à vítima (BRASIL, 2016). 

A notificação é a comunicação dos casos individuais, suspeitos ou 

confirmados feita através do preenchimento da ficha de notificação 

compulsória, onde constam informações sobre a vítima, o agressor e o tipo de 

violência. A informação do agravo tem por finalidade coletar dados por meio 

dos profissionais de saúde, transmitindo informações para o sistema de 

vigilância epidemiológica do território, que posteriormente é enviado para o 

Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravo de 

Notificação (SINAN). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 5,0 a 9,9 mortes 

por 100 mil habitantes no Brasil tiveram o suicídio como causa no ano de 2017. 

Estima-se que, anualmente, a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 

20 possuem algum tipo de ideação ou atentam contra a própria vida. O suicídio 

representa 1,4% das mortes em todo o mundo. Entre os jovens de 15 a 29 

anos, é a segunda principal causa de morte.  

No Piauí, o número de casos é crescente, em 2018 foram registrados 

329 casos de suicídio. Na Capital, Teresina foi registrado 583 casos de 

violência autoprovocada, das quais, 97,43 % foram tentativas de suicídio e 

2,57% automutilações no ano de 2018, de acordo com os dados obtidos por 

órgãos da prefeitura municipal de Teresina (PMT, 2019). 

Contudo, é indispensável que os profissionais de saúde tenham 

conhecimento amplo e reconheçam a importância e obrigatoriedade da 

notificação da violência interpessoal e autoprovocada, instrumento primordial 

para identificar o perfil das vítimas, possibilitando o dimensionamento 

epidemiológico do problema e a criação de políticas públicas voltadas à sua 

prevenção. Nesse sentido, estudos sobre esta temática poderão contribuir para 

um melhor entendimento sobre a finalidade da notificação, compreendendo os 

desafios que os profissionais de saúde estão enfrentando para realizar esta 

atividade no seu cotidiano para assim impactar na redução das 

subnotificações. 

Deste modo, a problemática que esse estudo envolve é a escassez das 

notificações de violência vindas das unidades básicas de saúde de Teresina-PI 
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para o Núcleo de Vigilância de Violências e Acidentes, órgão da Fundação 

Municipal de Saúde (FMS) responsável por receber os casos, registrar no 

SINAN, concretizar e consolidar os dados recebidos em estudos, gráficos e 

tabelas. 

 
1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Geral  

Desenvolver uma estratégia de intervenção para casos de violência 

autoprovocada em unidades básicas de saúde no ano de 2020 no município de 

Teresina-PI.  

 

1.1.2 Específicos  

Esclarecer a Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, que institui a Política 

Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Elaborar o 

planejamento de intervenção com os profissionais da ESF e identificar os 

fatores que contribuem para a subnotificação realizada pelos profissionais da 

ESF.  

 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

O suicídio é uma autoviolência, definida como um ato intencional para 

acabar com a própria vida. Comportamentos suicidas não fatais aparecem sob 

a forma de ideação suicida, quando há pensamentos que fomentam o desejo 

de dar fim à existência e se agrava quando acompanhados de um plano suicida 

sobre o método de autoextermínio. A tentativa de suicídio envolve condutas 

voltadas para se ferir em que há intenção de se matar, podendo resultar em 

ferimento ou morte (BAHIA, 2017).  

A violência autoprovocada geralmente é utilizada para descrever 

diversos tipos de comportamentos e intenções, tentativa de suicídio, ideações 

suicidas e a automutilação em resposta à tensão intolerável. A Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-

10) considera como autoprovocadas, as lesões e os envenenamentos 
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intencionalmente desferidos pela própria pessoa a si mesmo e as tentativas de 

suicídio (WHO, 2014). 

Segundo Minayo (2005) as linhas entre autonegligência, lesão 

autoprovocada, ideação suicida, comportamento suicida e suicídio consumado 

são tênues, uma vez que, de um lado, uma tentativa pode ser interrompida e se 

fixar como ideia ou intenção, enquanto um pensamento pode eclodir com 

angústias e ansiedades avassaladoras e explodir em forma de ato contra a 

vida. Por outro lado, nem todo o pensamento sobre a morte ou o desejo de 

morrer é evidência de algum risco. 

Os determinantes da autoagressão são vários, incluindo-se causas 

psicológicas, econômicas, sociais, desigualdades de gênero e crises vitais, 

embora não exista consenso em relação a eles. Perdas, doenças graves ou 

incapacitantes, reveses econômicos, eventos que geram sofrimento emocional 

intenso podem aumentar o risco para todas as formas de comportamento 

autoagressivo, quando as pessoas começam a vislumbrar a morte como 

alternativa para evitar a dor (MINAYO, 2019).  

No mundo, o impacto da morbimortalidade por causas externas, dentre 

elas a violência autoprovocada, configura-se uma das maiores preocupações 

para a sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 

800 mil pessoas se suicidam no mundo anualmente, o que equivale a uma 

pessoa a cada 40 segundos, com uma taxa de 10,7 mortes por 100 mil (WHO, 

2015). 

Em relação ao Brasil, ocorrem cerca de 10 mil mortes por suicídio por 

ano, com valores estáveis ao longo dos últimos anos. A taxa bruta de suicídio 

foi de 5,5/100 mil em 2015. Os homens são os mais afetados pelo suicídio, 

especialmente aqueles com 70 e mais anos de idade. Os suicídios masculinos 

são duas a quatro vezes mais frequentes dependendo da faixa etária, a partir 

dos 70 anos o risco do homem se suicidar é seis vezes o risco da mulher. Por 

outro lado, as tentativas de suicídio são 2,2 vezes mais frequentes entre 

mulheres comparadas aos homens (BRASIL, 2017). 

A autoagressão está entre as três primeiras causas de morte entre as 

pessoas com idade entre 15-35 anos em todo o mundo. Para cada suicídio 

completado, há mais pessoas que tentam suicídio todos os anos. No Plano de 
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Ação em Saúde Mental da OMS para 2013-2020, países se comprometeram 

com a meta de redução de 10% da taxa global de suicídio (BRASIL, 2017). 

As ações de enfretamento ao comportamento propenso à autolesão 

envolvem a participação intersetorial, abordagens multidisciplinares, avaliação 

das ações desenvolvidas, bem como estratégias para identificar os pontos 

gatilhos que desencadeiam o ato de autolesão. Portanto, é relevante identificar 

os fatores de proteção socioculturais, ambientais e individuais (MALTA, 2017). 

Tendo em vista o grande impacto social e econômico que as violências e 

acidentes exercem principalmente sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), em 

2001 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Dessa forma, o Ministério da 

Saúde passou a monitorar a violência para fins de vigilância epidemiológica, 

porém até 2006 era possível conhecer o perfil das vítimas de violência somente 

através de análises da certidão de óbito ou a partir da autorização de 

internação hospitalar (BRASIL, 2016). 

 Com todos esses impasses para uma análise do perfil da pessoa vítima 

de violência, o MS implantou em 2006 o sistema VIVA no âmbito do SUS, em 

dois componentes: vigilância de violência doméstica, sexual, e/ou outras 

violências interpessoais e autoprovocadas (VIVA- Contínuo), e vigilância de 

violências e acidentes em emergências hospitalares (VIVA - Sentinela), que 

são de responsabilidade das secretarias de saúde e tem como objetivo gerar 

avaliações de forma mais ampla sobre o impacto e a caracterização da 

violência em todas as regiões do país (VIVA, 2015). 

Com a publicação da Portaria nº 1.271 de 06 de junho de 2014, a 

notificação de violências passou a integrar a lista de notificação compulsória, 

universalizando a notificação para todos os serviços de saúde. A ficha de 

notificação individual deve ser utilizada para notificação de qualquer caso 

suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, 

autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, 

intervenção legal e violências homofóbicas contra as mulheres e homens em 

todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, serão objetos 

de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas 

idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT (SINAN, 2014). 
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Recentemente foi sancionada a Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, 

institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser 

implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios. São objetivos da norma: promover a saúde mental, prevenir a 

violência autoprovocada, controlar os fatores determinantes e condicionantes 

da saúde mental, garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em 

sofrimento psíquico, abordar adequadamente os familiares, informar e 

sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das lesões 

autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de prevenção, 

dentre outros aspectos (BRASIL, 2019).  

Ainda conforme BRASIL (2019) os casos suspeitos ou confirmados de 

violência autoprovocada são de notificação compulsória pelos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados às autoridades sanitárias e 

pelos estabelecimentos de ensino públicos e privados ao conselho tutelar. s 

estabelecimentos de saúde públicos e privados deverão informar e treinar os 

profissionais que atendem pacientes em seu recinto quanto aos procedimentos 

de notificação estabelecidos na lei em estudo. O regulamento disciplinará a 

forma de comunicação entre o conselho tutelar e a autoridade sanitária, de 

forma a integrar suas ações nessa área. Nos casos que envolverem 

investigação de suspeita de suicídio, a autoridade competente deverá 

comunicar à autoridade sanitária a conclusão do inquérito policial que apurou 

as circunstâncias da morte. 

Segundo Minayo (2015) a notificação compulsória dos casos de 

violência interpessoal/autoprovocada deve ser realizada por todos os 

profissionais, entretanto, sabe-se que a experiência profissional contribui para 

realizar uma melhor conduta frente ao caso de violência, pois o profissional tem 

maior habilidade e segurança no ato de notificar, devido à facilidade de 

comunicação com os moradores e a confiança adquirida entre a comunidade e 

a equipe de saúde. 

Portanto, a notificação da violência interpessoal/autoprovocada é 

importante uma vez que viabiliza dimensionar a ocorrência desse fenômeno, 

avaliar as necessidades de investimentos por meio dos núcleos de vigilância e 

assistência, bem como permite o conhecimento do problema. Desta forma, 
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possibilita o direcionamento de políticas públicas para a prevenção desse 

evento (FÉLIX, 2016).  

Contudo, a ficha de notificação de violência interpessoal/autoprovocada 

é mais um meio que os responsáveis pela saúde pública encontraram de 

monitorar as violências atendidas nas redes de saúde para fins de vigilância 

epidemiológica e sua implementação é de avanço inquestionável (BRASIL, 

2016). 

O setor da saúde é considerado estratégico para identificação precoce 

de sinais e sintomas indicativos de violências, dado seu potencial de 

contribuição para o dimensionamento epidemiológico do problema e 

elaboração de políticas públicas voltadas à sua prevenção. A assistência 

qualificada dos profissionais de saúde na notificação de casos suspeitos ou 

confirmados é fundamental para que a violência não siga sendo subnotificada 

(TAVARES, 2016).   

No que concerne a rede básica de saúde, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), por meio da atuação da equipe multiprofissional, configura-se em um 

lugar privilegiado para a prevenção, identificação, notificação e vigilância da 

violência pela proximidade com as famílias em seu contexto territorial. As 

ações da gestão na atenção básica, em relação à notificação de violência 

autoprovocada, devem extrapolar a mera distribuição das fichas às unidades 

de saúde (FERNANDES, 2019).  

Vários estudiosos enfatizam a importância do treinamento adequado dos 

profissionais de saúde que atuam na atenção primária para lidar com propostas 

preventivas e abrandar os riscos de tentativas. Existe, portanto a necessidade 

de conhecimentos básicos necessários aos que atuam na atenção primária 

como na importância do treinamento psiquiátrico, pois, há evidência de que a 

maioria das pessoas que tentaram ou cometeram suicídio, nos dias 

antecedentes ao ato havia consultado profissionais de saúde, mas não 

receberam deles o atendimento e os cuidados adequados (MINAYO, 2015). 

A vigilância contínua e objetiva, também, a articulação e a integração 

com a rede de atenção e de proteção integral às pessoas em situação de 

violências, visando assim, a atenção integral e humanizada, no âmbito das 

políticas de assistência social e do sistema de proteção e garantia de direitos 

humanos. Importante ressaltar que a estratégia de implantação da notificação 
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deve ser feita de modo gradual no âmbito local e em articulação com a 

estruturação da rede de atenção e proteção integral às pessoas em situação de 

violência (VIVA, 2015). 

O enfrentamento a violência envolve o trabalho em equipe, a notificação 

de violência não é um trabalho mecânico como de outras doenças e agravos, 

não é uma questão objetiva. É necessário compreender esse fenômeno numa 

perspectiva ampliada além da vigilância epidemiológica tradicional (da doença 

transmissível, com procedimentos padrões), a percepção da violência pelo 

profissional de saúde para/com o paciente envolve um trabalho subjetivo, 

tempo e outros profissionais para o atendimento daquele paciente, trabalho 

esse que nem todos os serviços de saúde são capazes de fornecer e nem 

todos os profissionais são treinados e capacitados para esse fornecimento 

(RIBEIRO, 2015). 

Identifica-se, portanto, que existem estratégias capazes de ajudar a 

combater a subnotificação dos casos notificáveis de violência. Uma boa opção 

para que isso se efetive é que os gestores de saúde invistam cada vez mais na 

educação permanente e continuada dos profissionais de saúde, especialmente 

nos da atenção básica (DA CRUZ, 2019).  

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um movimento/processo, 

nascido das questões, tensões, incômodos do cotidiano do trabalho, e que 

objetiva alavancar mudanças a partir das experiências problematizadas. Inserir 

a EPS no cotidiano do trabalho é essencial, pois possibilita envolver 

profissionais e gestores no debate sobre a organização e funcionamento dos 

serviços/processos de trabalho em saúde (BRASIL, 2011).  

Os profissionais de saúde são identificados como peças-chave para o 

reconhecimento dos casos de violência, já que as vítimas que a vivenciam, 

tendem a procurar os serviços, em decorrência das consequências físicas e 

psicológicas que sofrem. Além do reconhecimento dos casos, o profissional 

deve ser capacitado para trabalhar as questões de gênero e a construção de 

autonomia, auxiliando na prevenção de novos casos (FÉLIX, 2016).  

Os incrementos das produções científicas podem contribuir para o 

reconhecimento das estratégias, limitações e potencialidades, com vistas à 

redução das desigualdades de gênero e das vítimas de violência. O modo 

como ocorre o suporte para a equipe de saúde na identificação, no manejo e 
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acompanhamento das situações de violência ainda não é adequado, 

necessitando mais investimentos da gestão em processos de formação, 

avaliação, supervisão e apoio ao profissional incumbido de notificar 

(FERNANDES, 2019).  

Por fim, visando reduzir a subnotificação a equipe multiprofissional 

necessita participar de treinamentos, ofertados pela vigilância epidemiológica e 

de maior investimento na educação continuada dos mesmos. Isso facilitará a 

ampliação do conhecimento e segurança desses profissionais na resolutividade 

diante a notificação dos casos de violência. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de um projeto de intervenção cujo público 

alvo foi as equipes de saúde da família do município de Teresina, Piauí. Para 

este projeto foi utilizado o diagnóstico situacional e o reconhecimento do 

território estudado, identificando os fatores que contribuem para a 

subnotificação realizada pelos profissionais da ESF.  

Para a sua construção realizou-se busca em bases de dados eletrônicos 

como: Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), Scientific Eletronic Library Online 

(ScieLO), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), como também Biblioteca Virtual da UnaSus, utilizando os seguintes 

descritores: Violência; Violência Autoprovocada; Tentativa de suicídio. 

Estratégia Saúde da Família. 
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3. PLANO OPERATIVO 

 

Abaixo, vê-se o Plano de Operativo do Projeto de Intervenção em questão, segundo situação problemática já discutida. 

 

Quadro 01 – Plano Operativo do Projeto de Intervenção nas notificações de violência autoprovocada realizadas pelas unidades 

básicas de saúde no município de Teresina- PI.

Situação problema Objetivos Metas/ Prazos Ações/ Estratégias Responsáveis 

 
 
 
 

Subnotificação 
de casos de 

violência 
autoprovocada 

oriundas de 
UBS no município de 

Teresina-PI. 

 
Sensibilizar os profissionais 

das UBS a partir da realização 
de encontros com 
treinamentos para 

realizarem as 
notificações. 

. 
 
 

 
Meta: 

Treinar e 
conscientizar todos 
os profissionais das 

UBS do Município de 
Teresina- PI sobre as 

notificações de 
violência 

autoprovocada. 
 

Prazo: 
Curto  

 

 
Elaborar material 

instrutivo de educação 
permanente; 

 
Realizar encontros de 
educação permanente 

para 
profissionais das ESF; 

 
Identificar o que contribui 

para subnotificação. 

 
Equipe multiprofissional do 

Núcleo de Vigilância de 
Violências e Acidentes, órgão 

da Fundação Municipal de 
Saúde de Teresina- PI. 

 
Identificar  

quais os fatores 
que contribuem para a 

subnotificação realizada 
pelos profissionais da 

ESF. 
. 

 
Meta: 

Preparar instrutivos e 
outros insumos 

necessários para o 
treinamento. 

 
Prazo: 

Médio e longo 
. 
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4. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

Conforme a realização do treinamento dos profissionais da atenção 

básica planeja-se desenvolver uma ação após um ano dos treinamentos, 

reunindo os responsáveis por realizar as notificações em um ambiente amplo e 

favorável ao evento.  

Propõe-se realizar um consolidado dos dados procurando quantificar o 

número de notificações de violência autoprovocada realizadas pelas UBS de 

Teresina no período de um ano antes do treinamento e fazer o mesmo 

processo após a conclusão das reuniões de treinamento. Dessa forma objetiva-

se quantificar a contribuição do projeto de intervenção em questão a partir da 

percepção do aumento ou não no número de notificações. Ao final da ação 

será aberto aos profissionais a realização de questionamentos, dificuldades e 

críticas em relação ao projeto de intervenção.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Contudo, é notório que há no Brasil inúmeros direitos garantidos através 

de leis, portarias, decretos, políticas públicas, entre outros que asseguram a 

prevenção da violência e a proteção às vítimas nos sistemas de saúde, apesar 

disso existem diversas falhas não só na gestão dessas políticas, mas também 

de atuação dos agentes públicos em relação à implantação da efetividade no 

plano material.  

A ficha de notificação de violência é um formulário extenso e detalhado o 

que pode interferir na decisão do profissional de preenchê-lo ou não, pelo fato 

de ocupar alguns minutos a mais do seu tempo. É preciso levar em conta 

também que muitas vezes os profissionais recebem pouco apoio institucional 

para a realização da notificação. Portanto, a ficha é mais um meio que os 

responsáveis pela saúde pública encontraram de monitorar as violências 

atendidas nas redes de saúde para fins de vigilância epidemiológica e sua 

implementação é de avanço inquestionável. 

Desse modo, o projeto de intervenção demonstra o quão importante é 

que os profissionais de saúde notifiquem os casos de violências 

autoprovocadas e que cumpram seu dever para que dessa forma as 
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autoridades competentes planejem e executem políticas de atenção à saúde 

baseadas em dados concretos e fidedignos. 

Por fim, a eficiência da notificação depende da contínua sensibilização 

de todos os profissionais e gestores da saúde para que reconheçam a 

importância dessa informação e a utilizem como mecanismo de prevenção e 

promoção da saúde. 
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