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Resumo: O tema violência vem assumindo grande importância para a Saúde Pública em 
função da amplitude e gravidade sobre a saúde individual e coletiva.  Notificar as violências 
interpessoal e autoprovocada é uma exigência legal, para que elas saiam da invisibilidade. As 
Unidades de Pronto Atendimento - UPAs representam espaços privilegiados no 
reconhecimento de maus tratos, agressões e negligências. Dessa forma é imperativo que os 
profissionais da saúde sejam habilitados e qualificados para o preenchimento da ficha de 
Notificação de Violência, na perspectiva da prevenção de violências, constituindo-se como 
extensão do cuidado prestado na Urgência e Emergência, visando o fortalecimento e 
articulação das ações entre os serviços intersetoriais. Nesse sentido, o trabalho do assistente 
social em sua dimensão educativa, realiza ações que incidem nas condições de vida da 
população, acreditando que as violências nas suas multifacetadas formas podem ser 
enfrentadas e reduzidas. 
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INTRODUÇÃO 

 A violência é reconhecida como um problema de saúde pública, um 

fenômeno sócio histórico que causa forte impacto social sobre a vida coletiva e 

individual, possui causas múltiplas, complexas, correlacionadas ao  

desemprego, baixa escolaridade, concentração de renda, exclusão social, entre 

outros, além de aspectos relacionados aos comportamentos e cultura, como o 

machismo, o racismo e a homofobia, demandando ações setoriais, 

intersetoriais e interdisciplinares, além de representar violação dos direitos 

humanos. (BRASIL, 2007). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002, no “Relatório 

Mundial sobre a Violência e Saúde” definiu a violência como: “Uso da força 

física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, 

ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação” (KRUG et al., 2002). Afetando fortemente a 

saúde: 
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Provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem-número de 
agravos mentais, emocionais e espirituais; 2) diminui a qualidade de 
vidas das pessoas e das coletividades; 3) exige readequação da 
organização tradicional dos serviços de saúde; 4) coloca novos 
problemas para o atendimento médico preventivo ou curativo e 5) 
evidencia a necessidade de uma atuação muito mais 
multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando às 
necessidades dos cidadãos. (MINAYO, 2006, p. 45) 

 

 
A notificação compulsória de Violência Interpessoal/autoprovocada 

guiada pela implementação do VIVA nos serviços de saúde vêm seguindo 

diretrizes de políticas em saúde desde 2001, quando do lançamento da Política 

Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violências (BRASIL, 2011).  

Nesse cenário, as Unidades de Pronto Atendimento - UPAs representa 

espaço privilegiado no reconhecimento de maus tratos e agressões em 

pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. Portanto, notificar a 

violência é de fundamental relevância para compreendê-la e enfrentá-la, como 

um conjunto de problemas.  

 A Rede de Atenção às Urgências e Emergências visa articular e integrar 

todos os equipamentos de saúde, ampliar e qualificar o acesso humanizado e 

integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de 

saúde de forma ágil e oportuna. 

A articulação com outros equipamentos públicos envolve participação, 

diálogo entre diversos setores da rede de proteção, uma vez que: 

 

A rede pode servir de ancoragem para as reivindicações de 
ampliação do arco de proteção social como um todo e para a 
descoberta de caminhos alternativos para algumas situações. Tendo 
como eixo do trabalho, a família e o território, reforçando a 
necessidade de articulação de uma rede socioassistencial visando 
superar a fragmentação dessa política, sugerindo a constituição ou 
redirecionamento dessa rede e entendendo possível um trabalho 
articulado e profícuo que respeite a diversidade, a complexidade e os 
tipos de serviço que cada elemento da rede pode oferecer. (GUARÁ, 
2010, p.09 
 

 

O objetivo maior é que os profissionais de saúde, estejam capacitados e 

habilitados para notificar a Violência Interpessoal e Autoprovocada na 

perspectiva de articular os serviços de saúde tendo como fio condutor o 

trabalho intersetorial na atenção, proteção social, prevenção de violências e 

promoção da saúde.  



 

Acontecendo através da Sensibilização frente a importância da notificação de 

violência junto às pessoas em situação de violência e vulnerabilidade social; 

Mapeando os programas, serviços e instituições existentes no território que 

atendam as pessoas em situação de violência; Divulgando a amplitude da rede 

intersetorial de atenção, proteção social, prevenção de violências e promoção 

da saúde juntamente com os resultados da notificação de violências nas UPAs 

extraídos do sistema oficial de dados.  

Lembrando que o trabalho do assistente social orienta-se, em todos os 

espaços sócio-ocupacionais nos quais atua, pela Lei de Regulamentação da 

Profissão, pelos princípios e diretrizes inscritos no Código de Ética Profissional 

de 1993, e pelas diretrizes Curriculares da ABEPSS. Estes instrumentos 

norteiam a dimensão política que orienta a defesa da profissão e a aliança com 

a classe trabalhadora em busca de um novo projeto societário (CFESS, 2012). 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Políticas Públicas, segundo (FAGUNDES,2009) são leis, normas, 

ações, programas, projetos, regulamentações que o Estado desenvolve para 

administrar de maneira mais equitativa os diferentes interesses.  

 Ou seja, políticas públicas são resultantes da atividade política e 

que esta consiste na resolução pacífica de conflitos, processo essencial à 

preservação da vida em sociedade (RUA, 2009). 

 A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 196, traz a saúde 

como política pública inserida no tripé da Seguridade Social, (Saúde, 

Previdência e Assistência Social). Logo, “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

 A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre a organização 

do Sistema Único de Saúde - SUS, do planejamento da saúde, da assistência à 

saúde e a articulação Inter federativa.  

 No Brasil, as violências e os acidentes representam a terceira causa de 

morte na população geral e a primeira na população de 1 a 49 anos. Exercendo 



 

um grande impacto social e econômico, em especial, sobre o SUS. Buscando 

subsidiar os(as) profissionais que atuam nas unidades/serviços notificadores 

para um preenchimento mais padronizado dessa ferramenta de coleta de 

dados,  

o MS publicou o Instrutivo com orientações para o Preenchimento da Ficha de 

Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada (versão 15.06.2015).

 A notificação é uma dimensão da Linha de Cuidados para Atenção 

Integral à Saúde, que prevê o acolhimento, o atendimento, os cuidados 

profiláticos, o tratamento, o seguimento na rede de cuidado e a proteção social, 

além das ações de vigilância, prevenção das violências e promoção da saúde e 

da cultura da paz.  

 A Portaria MS/GM nº 1600, de 7 de julho de 2011, reformula a Política 

Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 

no SUS, incorporando o componente de Promoção, Prevenção e Vigilância à 

Saúde cujo objetivo é estimular e fomentar o desenvolvimento de ações de 

saúde e de educação permanente voltadas para a vigilância e prevenção das 

violências e acidentes e das lesões e mortes no trânsito.  

  A Rede de Atenção às Urgências deve funcionar de modo ininterrupto 

durante 24 horas; articular e integrar todos os equipamentos de saúde ampliar 

e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de 

urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna; construir 

fluxos coerentes; possuir equipe multiprofissional interdisciplinar; proporcionar 

continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde individual 

e coletivo. 

Os profissionais de saúde, no momento do atendimento às demandas da 

família nos serviços de saúde, podem contribuir imensamente para que 

qualquer ação em saúde tenha validade como cuidado. Parafraseando Francis 

Sodré, ”O que é uma política de saúde se não uma política sobre a vida?” Com 

isso, o profissional de Serviço Social inserido nesse campo de trabalho, não 

alimentando as práticas esvaziadas, retém o desafio de operacionalizar, 

dinamizar, acionar a rede e impulsionar a integração e emancipação humana.  

 A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), lançada em 2006, 

destaca a construção de um modelo de atenção que prioriza a qualidade de 



 

vida, com ações para prevenção de violência e estímulo à cultura da paz. 

Entende-se, que a promoção da saúde é uma estratégia de articulação 

transversal, efetivada por vários setores, criando mecanismos que reduzam as 

situações de vulnerabilidade.   

 As linhas de cuidado é uma estratégia para a ação, um caminho para o 

alcance da atenção integral ou da integralidade do cuidado, um dos princípios 

do SUS, que busca articular a produção do cuidado desde a atenção primária 

até o mais complexo nível de atenção, exigindo ainda a interação com os 

demais sistemas para proteção e a garantia de direitos. (BRASIL, 2012) 

 Para Pinheiro e Martins (2011), a integralidade do cuidado como 

coexistência de ações, de respeito, revela um misto de condições sociais, 

culturais e políticas. Isto porque o cuidado não se materializa sem o apoio em 

relações coletivas, comunitárias, nas quais a solidariedade e o reconhecimento 

recíproco se colocam como afirmação da vida. 

 As redes de atenção à saúde são organizações que se concretizam por 

meio de um conjunto de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão 

única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, 

que permitam ofertar uma atenção contínua e integral a determinada 

população, coordenada pela atenção primária a saúde (MENDES, 2011). 

 Para que uma articulação em rede se fortaleça, é essencial que os 

distintos atores das organizações envolvidas se integrem não somente para 

trocar experiências, mas principalmente para enfrentar problemas concretos e 

comuns, cuja solução não está ao alcance de um isoladamente. 

A prática diária de trabalho favorece na identificação de problemas, 

fragilidades e necessidades apresentadas no dia a dia. Não raro, identifica-se 

problemas de difícil resolução, contexto no qual se faz necessário o trabalho 

em equipe, para que se possa alcançar melhores intervenções e resultados.     

 Nesse contexto, o (a) profissional de Serviço Social tem sido cada vez 

mais solicitado para atuar no campo da saúde para além de orientações e 

encaminhamentos. “Tal profissional é solicitado, durante todo o seu tempo de 

trabalho a atender demandas complexas. Por vezes, o atendimento a uma só 

pessoa pode ocupar dias de trabalho devido a sua complexidade. (FRANCIS 

SODRÉ, 2010). 



 

Entende-se que como componentes da Rede de atendimento as 

pessoas em situação de violência deve se ter dentre os órgãos disponíveis: 

Secretarias de saúde, UBS, CAPS, UPAs; Secretarias de assistência social, 

CRAS, CREAS, Conselho Tutelar; articulação e integração com os serviços do 

Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, Polícias Civil e 

Militar, Os Conselhos; Delegacia da mulher. 

 

CONSIDERAÇÕES  

O tema violência está cada vez mais presente nas discussões 

contemporâneas e vem assumindo grande importância para a Saúde Pública 

em função da amplitude, da gravidade e do impacto social sobre a saúde 

individual e coletiva. Logo, as Unidades de Pronto Atendimento - UPAs 

representam espaço privilegiado no reconhecimento de maus tratos, agressões 

em pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. 

O profissional de Serviço Social inserido nesse campo de trabalho, não 

alimentando as práticas esvaziadas, retém o desafio de operacionalizar, 

dinamizar, acionar a rede e impulsionar a integração e a emancipação humana.  

Notificar as violências é uma exigência legal, fruto de uma luta contínua 

para que a violência contra a pessoa humana saia da invisibilidade, revelando 

sua magnitude, tipologia, gravidade e outras características dos eventos 

violentos. Nesse sentido, a notificação é uma dimensão da Linha de Cuidado 

para Atenção Integral à Saúde (BRASIL, 2010) que prevê também o 

acolhimento, o atendimento, os cuidados profiláticos, o tratamento, o 

seguimento na rede de cuidado e a proteção social. 

Dessa forma, compreender e enfrentar a violência como um conjunto de 

problemas que permeiam saúde, condições, situações e estilo de vida, é 

acreditar que através de medidas de prevenção e promoção da saúde podem 

ser reduzidas. 



 

  

Para isso, a participação e o diálogo entre diversos setores sociais e 

políticos numa perspectiva de promoção da saúde, ponto fundamental na 

tentativa de entender e enfrentar as causas e consequência da violência é de 

fundamental relevância. Logo, o trabalho em rede, exige que as ações em 

saúde estejam mais vinculadas às necessidades percebidas e vivenciadas pela 

população nos diferentes territórios e que garantam intervenções efetivas nos 

determinantes e condicionantes de saúde. 

Por fim, a Notificação de Violência na Urgência e Emergência ultrapassa 

o imediato, “busca articular diferentes sujeitos, instituições, olhares 

disciplinares, métodos e técnicas, de natureza quantitativa e qualitativa”, 

(MINAYO, at. al, 2005) além do fortalecimento de ações de vigilância em saúde 

e promoção da saúde.  
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