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Introdução 
 A estância Balneária de Itanhaém possui uma área de 595,1 km2, localiza-se no 

Litoral Sul do Estado de São Paulo na região metropolitana da Baixada Santista, fazendo 
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divisas com os municípios de São Paulo e São Vicente a Nordeste, Juquitiba a Noroeste, 

Pedro de Toledo a Oeste, Peruíbe a Sudoeste, Mongaguá a Leste e Oceano Atlântico ao 

Sul. Tendo uma população fixa de 94.016 estimada (IBGE 2007), habitantes e população 

flutuante de aproximadamente 450.000 habitantes na alta temporada. 

 Possuindo uma população jovem, com concentração de adultos em idade produtiva 

entre 20 a 49 anos 41.158  habitantes; adolescentes de 10 a 19 anos 15.470 habitantes. 

Apresenta IDH-m (Índice de desenvolvimento humano dos municípios) de 0,77 ano de 

2000. (dados pesquisados em 08/10/2007 site  http://www.seade.gov.br/produtos). 

 Na área da Saúde, a cidade conta com 01 Hospital Regional, 01 Pronto Socorro 

Municipal, 05 PSF e 03 Unidades Básicas, 01 Centro de Infectologia, 01 Centro de 

Atenção Psicossocial, 01 Ambulatório de Especialidades, 01 SAMU, 01 Laboratório de 

Analises Clinicas Municipal, 01 Unidade de Fisioterapia e 01 Centro de Municipal de 

Reabilitação.. 

 Através do Departamento de Vigilância á Saúde (Divisão de Vigilância 

Epidemiológica e Divisão de Vigilância Sanitária) hoje temos um trabalho integrado entre 

os setores, mais orientados para a gestão norteado pelas diretrizes da SUS e por um modelo 

de atenção participativa. O trabalho está mais estruturado para a Vigilância das doenças e 

agravos transmissíveis, contudo há uma precariedade da Vigilância e Agravos não 

transmissíveis (DANT), principalmente a violência (idoso, criança, mulher) física ou 

psicológica e acidentes (trabalho, transito, etc...). 

 Observa-se a falta de conhecimento dos profissionais de saúde em relação às ações 

e instrumentos para o atendimento e notificação dos casos de Violência e Acidentes, 

acarretando uma desestruturação no atendimento e sub-notificação desses agravos, o que 

nos causa preocupação, pois sabemos que estes casos são sub-notificados e observamos 

que no momento do atendimento o profissional nem sempre descreve o ocorrido. 

 O projeto tem como objetivo principal conhecer a situação da ocorrência das 

violências no Município de Itanhaém com implantação do núcleo de atenção as vitimas de 

violência, principalmente na população jovem, adolescentes de 10 a 19 anos e adultos em 

idade produtiva entre 20 e 49 anos. Visando o conhecimento e analise dos dados para 

subsidiar o planejamento de ações de Saúde. 

 Justificativa  
 Os acidentes e a violência configuram um conjunto de agravos á saúde que podem 

ou não levar a morte, sendo separadas em causas acidentais e intencionais. 



 

4

 As causas externas tornam-se um problema de saúde pública, tem impacto 

significativo na morbi mortalidade da população brasileira e acarreta grandes gastos à 

saúde, além de causar uma piora na qualidade de vida e na saúde da população. 

 Em Itanhaém nos anos 2000 a 2006, as causas externas configuram 206 casos de 

mortalidade. Sendo precedida apenas pelas doenças aparelho circulatório 956 casos no 

mesmo período (dados –http://tabnet.datasus.gov.br (pesquisa em 08/10/2007)). 

 Devido o Município de Itanhaém não contar com um trabalho estruturado de 

atendimento e notificação dos casos de Violência, foi realizado a busca ativa e 

levantamento de dados do faturamento do Pronto Socorro Municipal, através das fichas de 

atendimento ambulatorial onde foi constatado que nos anos de 2005 a 2007 o maior 

número de atendimento realizados refere-se aos casos de violência física. Onde foi 

encontrado dificuldade no levantamento dos dados, pois nem sempre o profissional coloca 

maiores detalhes na ficha de atendimento se tratando de violência, dificultando a detecção 

dos casos. No que se refere à violência física nos anos de 2005 foi detectada (06) casos, 

2006 (69) casos e 2007 (107) casos, segundo dados oficiais do Datasus, no que se refere a 

internações encontramos os seguintes dados: 

 

Morbidade Hospitalar do SUS por Causas Externas- por local de residência – 

Município e Itanhaém – Período de 2000 a julho de 2007 – Grupo de Causas – Y04 -

Y09 Agressões. 

Municipio 5 a 9 

anos 

10 

a 14 

anos 

15 

a 19 

anos 

20 

a 29 

anos 

30 

a 39 

anos 

40 

a 49 

anos 

50 

a 59 

anos 

60 

a 69 

anos 

70 

a 79 

anos 

Total 

Itanhaém 01 04 01 22 25 17 08 1 3 82 
Fonte.: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Consulta site : http://www..seade.gov.br/produtos 

  

 Os casos citados acima são sub-notificados mostra que o ano de 2000 a julho de 

2007 foram notificados apenas 82 casos dos internados os quais não foram notificados 

através de documentos específicos, sendo que pela busca ativa realizada pelo município no 

setor de faturamento hospitalar somente no ano de 2007 até julho foram levantados 107 

casos de violência física. Nesta analise superficial percebemos a sub-notificação de casos 

de agressão, e a necessidade de instrumentos mais eficazes para captação e analise dos 
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casos que nos aproxime mais da realidade da violência em nosso município que se faz 

necessária para um melhor acompanhamento e atendimento especializado. 
             

Objetivos Específicos  
 

• Implantar Núcleo de Prevenção a Violência e Promoção da Saúde; 

• Aderir a Rede de Prevenção das Violências e Promoção da Paz; 

• Estruturar a Vigilância Epidemiológica de Causas Externas e Violentas; 

• Conscientizar os profissionais de Saúde da importância da notificação e 

encaminhamento das vitimas ao atendimento especializado; 

• Promover cursos e seminários que ampliem a qualidade do atendimento e do 

conhecimento e que ofereçam subsídios para a formulação, implementação e 

avaliação de políticas de saúde; 

• Sistematizar as fontes de informação e dados sobre violência. 

• Estabelecer interlocução com o Departamento de Segurança Pública (Delegacias de 

Policia); 

• Capacitar os profissionais em metodologias de sistematização do conhecimento 

(métodos epidemiológicos, pesquisas quantitativas e qualitativas e sistematização 

de experiências). 

• Desencadear produtos de avaliação e monitoramento de ações; 

• Sistematizar as fontes de informação e dados sobre violência, publicar e divulgar os 

resultados dos trabalhos. 

 

Plano de Ação  
 

• Elaboração do Projeto e Implantação do Núcleo de Prevenção a Violência e 

Promoção da Saúde; 

• Adesão à rede de Prevenção da Violência e Promoção da Paz; 

• Aquisição de equipamentos e mobiliário para estruturação do núcleo de violência; 

• Estruturação da Vigilância Epidemiológica e implementar as fichas de notificação 

já existentes; 

• Mapeamento dos recursos locais e nacionais para prevenção a violência e 
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Promoção da Paz; 

• Realizar analise de situação de saúde referente as violências com ênfase nos 

recortes de gênero raça/cor; 

• Elaboração e edição de material educativo (folhetos, cartilhas, folder, etc...); 

• Contratação e Assessoria de Consultoria especifica, visando implantar e 

implementar as ações de Vigilância, prevenção e controle de violência avaliação e 

monitoramento das ações implantadas e propostas; 

• Realização e participação em cursos de sensibilização e capacitação para gestores e 

profissionais de saúde na área de Vigilância, prevenção e Controle de violências; 

• Realização e participação em seminários e outros eventos de prevenção e controle 

da violência. 

 

Resultados Esperados 
 

• Com a implantação do Núcleo de Violência e Promoção a Saúde e estruturação das 

doenças e agravos não transmissíveis da Vigilância Epidemiológica, esperamos que 

os profissionais de saúde se conscientizem mais da importância da notificação dos 

casos de violência atendidos nas unidades de saúde e da importância do 

encaminhamento das vitimas ao serviço especializado para acompanhamento dos 

casos; 

• Maior integração entre os funcionários envolvidos no atendimento; 

• Com a captação das notificações, teremos os dados suficientes para construirmos 

indicadores para conhecimento da situação e traçando metas e estratégias, para 

subsidiar o planejamento de ações em saúde. 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação 
 

• Captação das fichas de notificação nas unidades de saúde; 

• Construção de indicadores para medir os resultados; 

• Monitoramento e busca ativa dos atendimentos realizados nas unidades de saúde; 
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• Traçar o perfil das vitimas de violência. 

 

Sustentabilidade 
 

• Implantação do núcleo de violência junto ao Centro de Infectologia, onde já conta 

com um quadro de funcionários que poderá dar apoio ao núcleo como Psicólogo, 

Assistente Social, Enfermeiro, etc...; 

• Captação das fichas de notificação dos casos de Violência, digitação no sistema e 

construção de indicadores na Vigilância Epidemiológica que conta com equipe 

estruturada para realizar esta ação e traçar o perfil das vitimas de violência; 

• Veículo para realização de busca ativa e visita domiciliar. 

 

 



 Cronograma  
Descrição  Descrição PERÍODO ( em meses) 
Das Ações Das Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Aquisição de Mobiliário e 

Equipamentos 

Realizar a Implantação do Núcleo Vigilância e apoio 
de assessoria especializada 

            

Contratação de assessoria e 

implantação do núcleo de 

violência 

Implantar e definir metodologia de trabalho.             

Estruturação da Vigilância 

Epidemiológica  

Estruturar a VE com  apoio da assessoria  para 

captação das fichas de notificação, construção de 

indicadores e analise dos dados 

            

Mapeamento dos recursos locais Realizar mapeamento dos recursos locais, fazendo 

interlocução com setores da própria secretaria da 

saúde e buscando parcerias com outras secretarias 

dentro da prefeitura e outros órgãos. 

            

Analise da situação de saúde;  

 

Buscar indicadores e dados referente aos agravos e 

doenças que mais atinge a  população junto aos 

sistemas de saúde PSF, VE, faturamento; traçando o 

perfil de saúde da população do Município. 

            

 
 
 
 
 

8



 9

Descrição Descrição PERÍODO ( em meses)
Das Ações Das Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Confecção de Boletim 

Epidemiológico 

Confeccionar boletim epidemiológico informando os 

dados do Município, seus indicadores e as atividades 

que foram e estão sendo realizadas 

            

Realização Seminário  Realizar seminário de violência  no Município 

envolvendo todos os segmentos da sociedade, 

divulgando os dados e as atividades realizadas e 

propondo estratégias. 

Convidar profissionais da área especializados para 

proferir palestras  e treinamentos específicos. 

            

Monitoramento Monitorar os dados através de indicadores e 

relatórios visando implantar as atividades 

desenvolvidas e traçar novas estratégias. 

            

Avaliação das atividades  Avaliação das atividades propostas inicialmente 

anual e posteriormente semestral para que seja 

verificando se o que está sendo realizado atende a 

meta desejada e propor novas estratégias.  
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Recursos Financeiros 

   PERÍODO ( em meses) 
RECURSOS VALORES ESPECIFICAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Moveis e 
Equipamentos  

R$ 20.000,00 02 Mesas de Escritório; 06 cadeiras; 01 armário c/ duas 
portas; 01 Computador (servidor) 1 Gb de memória 
RAM, Hd de 80 Gb, Processador Compatível; 01 
Computador (atendimento) 512 Mb de memória RAM, 
HD de 80 GB, Processador Compatível; 02 impressoras. 

            

Material 

Informativo 

R$ 5.000,00 Confecção de Folhetos; Cartilhas, Cartazes, Faixas e 

outros materiais informativos. 

            

Cursos de 

Capacitação 

Profissional 

R$ 6.000,00 03 (três) Cursos de Capacitação Profissional; 

01 para nível Universitário; 01 para nível médio e 01 de 

sistema de informação. 

            

Instrumentos 

de Notificação 

R$ 4.000,00 Elaboração e implementação de fichas de notificação; 

linha telefonica (0800) e internet banda larga. 
            

Boletim 

Epidemiológic

o 

R$ 3.000,00 Elaboração e Confecção de Boletim Anual para 

divulgação dos dados e estas titicas referentes às 

atividades desenvolvidas pelo núcleo.  

            

Assessoria de 

Implantação 

R$ 3.000,00 Contratação de Assessoria Especializada para a 

implantação do Núcleo de Violência. 
            

Simpósio ou 

Fórum Anual  

R$ 5.000,00 Realizar Simpósio anual envolvendo profissionais da 

Saúde, Associações de Bairros, ONG’s, Poder Público e 

outros segmentos envolvidos na questão.  

            

Material de R$ 4.000,00 Aquisição de material de consumo de escritório, e             
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Consumo informática. 

TOTAL DE 

RECURSOS 

R$ 50.000,00              
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