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INTRODUÇÃO
Este projeto será desenvolvido no município de Santos na rede de atenção básica de
saúde/Programa de Saúde da Família (PSF), no território de Santos/SP. Seu objeto principal de
intervenção são oficinas, palestras, dinâmicas de grupo, orientações, material áudio-visual. A
população alvo será os profissionais de saúde da Rede de Atenção Básica/PSF como os agentes de
saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, assistentes sociais, psicólogos,
dentre outros.
Os dados analisados para o desenvolvimento deste Projeto são resultado do trabalho
realizado pelas técnicas da Vigilância Epidemiológica na implantação/estruturação da Vigilância das
Violências neste município. Salientamos ainda que o Projeto anterior de 2007, em andamento, foi
selecionado pelo Ministério da Saúde e apresentado oralmente na Regional Sudeste no Rio de
Janeiro, bem como a nível Nacional em Porto Alegre na categoria pôster, ambos no Seminário do
CONASS “Violência: uma epidemia silenciosa”, com a colaboração dos serviços da rede pública
visando uma cultura de paz.
JUSTIFICATIVA
Em junho de 2006, teve início no município de Santos, o Sistema de Notificação das
Fichas de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências Interpessoais, e a Seção de Vigilância
Epidemiológica está trabalhando na implantação/estruturação do Sistema da Vigilância das
Violências. A partir destas notificações no período de janeiro a dezembro de 2007, obtivemos:
Tabela 1. Tipos de Violência - Santos 2007
Tipologia da Violência
Física
Sexual
Trab.Infantil
Psicológica
Exploração Sexual
Abuso Financeiro
Negligência
Outros Tipos
Total de Notificações

No.
222
60
16
191
6
8
130
143

%
49,0
13,2
3,5
42,2
1,3
1,8
28,7
31,6
453

Fonte: SEVIEP/Fichas de Notificação
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Por tipo de violência, a física prevalece com 222 notificações (49,0%). Em segundo
lugar a violência vem a psicológica com 191 notificações (42,2%). “Outros Tipos” apresenta-se em
terceiro lugar com 143 casos (31,6%), devido ao não preenchimento (correto/completo) da fichas de
notificação.

GÊNERO
No que diz respeito a gênero, as mulheres estão sendo agredidas em maior número com
269 casos.
Tabela 2. Por sexo e faixa etária - Santos 2007
FAIXAET
< 1A
01A04
05A09
10A14
15A19
20A29
30A39
40A49
50A59
60OU+
Ignorado
TOTAL

Feminino
%
No
2
0,4
31
6,8
17
3,8
28
6,2
27
6,0
45
9,9
37
8,2
25
5,5
12
2,6
45
9,9
0
0,0
269
59,4

Masculino
%
No.
1
0,2
26
5,7
25
5,5
20
4,4
12
2,6
20
4,4
32
7,1
20
4,4
5
1,1
22
4,9
1
0,2
184
40,6

TOTAL
%
No.
3
0,7
57
12,6
42
9,3
48
10,6
39
8,6
65
14,3
69
15,2
45
9,9
17
3,8
67
14,8
1
0,2
453
100,0

Fonte: SEVIEP/Fichas de Notificação

A mulher é vítima em 59,4% dos agravos, com 269 casos, com prevalência na faixa etária de 20-29
anos (45 casos - 9,9).
O homem é vítima em 40,6% dos agravos, com 184 casos. Com maior número na faixa etária de
30-39 anos (32 casos - 7,1%).

Com os dados levantados nesta primeira avaliação notamos que os profissionais de
saúde, principalmente os Agentes Comunitários de saúde estão diretamente em contato com as
famílias e portanto convivendo com pessoas que sofrem a violência Intrafamiliar. Este profissional
tem que lidar com a dualidade de atender a família e fazer a ficha de notificação. Durante a primeira
capacitação que foi desenvolvida neste ano (2008), ficou claro que existe um receio, e até uma
angústia, do Agente Comunitário em notificar, pois o mesmo continuará na comunidade no contato
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com as famílias, além do que há a preocupação deste profissional por residir na comunidade em que
trabalha.
E considerando através da Ficha de Notificação a sub-notificação, que a priori somente
quantitativamente foi melhorada, mais ainda temos a necessidade de aprimorar a qualidade no
preenchimento desta. Daí a importância de estimular ações de vigilância e prevenção de violência,
como a capacitação continuada destes profissionais, para que a Ficha de Notificação seja valorizada
enquanto um documento e pelas ações que irão desdobrar-se a partir desta. Além de melhorar o
atendimento às famílias/pessoas que sofrem violência e trabalhar os receios dos profissionais que se
sentem expostos e na maioria das vezes não sabem como lidar com estas questões, e este receio
pode ser um dificultador da notificação.

OBJETIVO GERAL
Capacitação dos profissionais da Rede de Atenção Básica de saúde/PSF para os
desdobramentos que envolvem a Notificação das Violências.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitação dos profissionais da Rede de Atenção Básica de saúde/PSF para:
-

Capacitar um profissional de cada PSF/PACS/UBS como Referência na Atenção
em Violência e norteador da equipe buscando a integração da rede.

-

Notificação, melhorar (qualitativamente) preenchimento da Ficha

-

Integrar ações na rede para qualificar a atenção às pessoas que sofrem violência e
sensibilizar os profissionais envolvidos.

-

Dar subsídios para o acolhimento, atendimento e encaminhamento das
famílias/pessoas que sofrem violência.

-

Elaborar uma rede de apoio aos profissionais que trabalham neste atendimento

R. XV de Novembro, 195 – 6o andar – Centro - Santos/SP CEP: 11010-151 Tel/Fax (13) 3201-5647

6

MODELO LÓGICO
Estratégia: como estratégia, através das capacitações, envolver as Unidades Básicas,
Programas de Saúde da Família e Programas de Agentes Comunitários, integrando o trabalho dos
Coordenadores destes Programas/Serviços para obtenção das propostas aqui sinalizadas.
Ação: ação de caráter educativo, preventivo, promoção à saúde
Atividade: através de oficinas, palestras, orientações e dinâmicas de grupo, produção e
distribuição de materiais educativos (cartazes, folders, cartilhas, etc), aplicação e análise de
questionários.
Metas: que os profissionais preencham a Ficha com mais qualidade na informação;
maior envolvimento dos profissionais nos programas e nas ações da Rede Pública de Saúde como
um todo (serviços); melhor habilitação destes profissionais no enfrentamento desta temática; e
conseqüente redução dos índices de violência.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Instrumentos de coleta de dados como questionários e/ou produção da informação,
feedback das oficinas e/ou dinâmicas de grupo, que serão analisados no decorrer de todo o projeto
na tentativa de alcançar os objetivos propostos.
Análise das fichas de notificações recebidas no período do projeto, com a finalidade de
avaliar a qualidade da informação.
Estudo dos indicadores epidemiológicos, comparativo no mesmo período do ano
anterior e posterior ao projeto, como avaliação período/área/ocorrência e outras coordenadas.

SUSTENTABILIDADE
Recursos humanos: profissionais da rede pública, como Agentes Comunitários de
Saúde, Enfermeiros, Assistentes Sociais, Psicólogos, Médicos, Equipe Técnica (Técnicos e
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Auxiliares de Enfermagem) dentre outros, como os profissionais das universidades conveniadas com
a Prefeitura, participantes de ONGs, comunidades e afins.
Sendo que atualmente a equipe que trabalha na Vigilância da Violência são os
componentes deste Projeto.
Estrutura física: será utilizada a estrutura da rede pública (auditórios em geral), salas
de aulas das universidades, sedes de melhoramentos e afins.
Parcerias com outros órgãos: universidades conveniadas com a Prefeitura, ONGs,
comunidades.
CRONOGRAMA (**)
JANEIRO

Término da Avaliação da I Capacitação- Projeto 2008

FEVEREIRO

Envio de ofício agendando 1ª reunião com os profissionais responsáveis pelo
desenvolvimento do Projeto 2009. Realizar reunião para elaboração das
estratégias a serem desenvolvidas.

MARÇO

Aperfeiçoamento do material educativo já existente e elaboração/confecção
de novo material de acordo com as resoluções das reuniões anteriores. A
distribuição será feita durante o ano.

ABRIL

Capacitação dos profissionais envolvidos no projeto – 8 turmas (aprox.50
profissionais)

MAIO

Avaliação e Análise dos Questionários

JUNHO

Capacitação dos profissionais envolvidos no projeto – 8 turmas (aprox.50
profissionais)

JULHO

Avaliação e Análise dos Questionários

AGOSTO

Capacitação dos profissionais envolvidos no projeto – 8 turmas (aprox.50
profissionais)

SETEMBRO

Avaliação e Análise dos Questionários

OUTUBRO

Capacitação dos profissionais envolvidos no projeto – 8 turmas (aprox.50
profissionais)

NOVEMBRO

Avaliação e Análise dos Questionários
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DEZEMBRO

Avaliação do Projeto
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MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE AÇÕES

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO OU MUNICÍPIO

CEP: 11.010-151
- NOME DO MUNICÍPIO/ESTADO: SANTOS/SP

Telefone: (13)
3201-5647

Endereço da SES/SMS: RUA XV DE NOVEMBRO No 195 – 6o ANDAR
1.3. - CÓDIGO DO MUNICÍPIO/ESTADO NO IBGE: 3548500

1.4 – UF: SP

E-mail: seviep@santos.sp.gov.br

2- RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA:
2.1 - Nome do Prefeito(a)/Governador(a): João Paulo Tavares Papa
2.2 - Nome do(a) Secretario(a) Municipal/Estadual de Saúde Dr. Odílio
Rodrigues Filho
3. NOME DA PROPOSTA: “SANTOS E A CULTURA DA PAZ”

2.3 - Coordenador(a) da Vigilância em Saúde: Dra. Regina Aparecida Ribeiro
Braghetto
2.4 - Responsável pela proposta (nome, telefone e e-mail): Janice da Silva Santos
(13) 3201-5647 – seviep@santos.sp.gov.br

4- Descrição das ações / atividades

4.1 - OBJETIVO

4.2 AÇÃO /ATIVIDADE

4.3 META

4.4 CRONOGRAMA

4.5 INDICADOR

Capacitar um
profissional de
cada
PSF/PACS/UBS
como Referência
na Atenção em

Capacitação de caráter
educativo, preventivo,
promoção à saúde. Atividade:
através de oficinas, palestras,
orientações e dinâmicas de
grupo, produção e

Dar referência aos
serviços através de
pelo menos um
profissional
capacitado nesta
temática

Capacitação dos
profissionais
envolvidos no projeto
- vide detalhamento
do cronograma em

Material para
Falta de referência e
utilização das
informação dos
Equipes
profissionais dentro da PSF/PACS/UBS
Rede Básica
Projetor Multimídia
(PSF/PACS/UBS)
R$ 6.500,00
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Violência e
norteador da
equipe buscando
a integração da
rede

distribuição de materiais
educativos (cartazes, folders,
cartilhas, vídeos, cd´s, etc),
material de informática
(notebook) e áudio-visual
(projetor multimídia) e
aplicação e análise de
questionários.
NotificaçãoCapacitação de caráter
melhorar a
educativo, preventivo,
qualidade das
promoção à saúde
informações
Atividade: através de
oficinas, palestras,
orientações e dinâmicas de
grupo, produção e
distribuição de materiais
educativos (cartazes, folders,
cartilhas, etc), aplicação e
análise de questionários.
Integrar ações na Capacitação de caráter
rede para
educativo, preventivo,
qualificar a
promoção à saúde. Atividade:
atenção às pessoas através de oficinas, palestras,
que sofrem
orientações e dinâmicas de
violência e
grupo, produção e
sensibilizar os
distribuição de materiais
profissionais
educativos (cartazes, folders,
envolvidos
cartilhas, etc), aplicação e
análise de questionários.

folha anterior (**)
Notebook
R$ 2.600,00
Aparelho de DVD
R$ 400,00
Total R$ 10.000,00
Que os profissionais Capacitação dos
preencham a Ficha profissionais
com mais qualidade envolvidos no projeto
na informação
- vide detalhamento
do cronograma em
folha anterior (**)

A má qualidade no
preenchimento das
fichas de notificações

Maior envolvimento
dos profissionais
nos programas e
nas ações da Rede
Pública de Saúde
como um todo
(serviços)

Dificuldade na
abordagem da
família/pessoa quanto
a temática violência

Capacitação dos
profissionais
envolvidos no projeto
- vide detalhamento
do cronograma em
folha anterior (**)
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Material
Gráfico/educativo
R$ 20.000,00

Insumos
Alimentares para
1.600 profissionais
(mini cofee break)
R$ 10.000,00
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Dar subsídios
para o
acolhimento,
atendimento e
encaminhamento
às
famílias/pessoas
que sofrem
violência
Elaborar uma
rede de apoio aos
profissionais que
trabalham neste
atendimento

Capacitação de caráter
educativo, preventivo,
promoção à saúde. Atividade:
através de oficinas, palestras,
orientações e dinâmicas de
grupo, produção e
distribuição de materiais
educativos (cartazes, folders,
cartilhas, etc), aplicação e
análise de questionários .
Capacitação de caráter
educativo, preventivo,
promoção à saúde. Atividade:
através de oficinas, palestras,
orientações e dinâmicas de
grupo, produção e
distribuição de materiais
educativos (cartazes, folders,
cartilhas, etc), aplicação e
análise de questionários.

Melhor habilitação
destes profissionais
no enfrentamento
desta temática

Fazer reuniões
interdisciplinares,
para discussão e
integração das
equipes, tentando
dar resolutividade
aos anseios e receios
dos profissionais

Capacitação dos
profissionais
envolvidos no projeto
- vide detalhamento
do cronograma em
folha anterior (**)

Capacitação dos
profissionais
envolvidos no projeto
- vide detalhamento
do cronograma em
folha anterior (**)

Dificuldade quanto ao
acolhimento/atendime
nto/encaminhamento
mais adequado para
família/pessoa que
sofre violência

Desinformação dos
profissionais que
atuam nesta temática
quanto aos serviços
existentes no
município.

-----------------------

----------------------

INCLUIR QUANTAS LINHAS FOREM NECESSÁRIAS AO PROJETO PARA SEUS OBJETIVOS, AÇÕES/ ATIVIDADES
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