ANEXO II: Resumo do Projeto

A- PROJETO
1-Título:
Educação Permanente e Articulação com a Rede Socioassistencial de Proteção para o
Enfrentamento da Violência e a Promoção da Saúde.

2-Centro:
3- Departamento:
Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social – Serviço Social - CCSA
NUSP/UFPE. Unidade - Núcleo Acadêmico de Prevenção
à Violência e Promoção da Saúde – NUSP/UFPE
4- Nome (Professor Coordenador):
5- Fone:
6-Fax:
Valdilene Pereira Viana Schmaller
99783747
21268551
7- E-mail: valdileneviana@uol.com.br

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor (es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Valdilene Pereira Viana Schmaller
Doutora em Serviço Social
valdileneviana@uol.com.br
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: 02
02

Nome: Andrezza Gonçalves de Souza
1. Curso: Serviço Social.
2. E-mail: dezzags@hotmail.com
3. Função: Bolsista
Atividades:
-Participar e articular as atividades de capacitação e
sensibilização com os profissionais de saúde;
-Sensibilizar os profissionais de saúde para o
preenchimento da ficha de notificação da vigilância
epidemiológica do Ministério da Saúde;
- Participar de atividades extra muro;

11-N° de
alunos de
PósGraduação
(especificar
nome, email e
função no
projeto):

-Organizar os encontros periódicos do Núcleo;
-Participar da discussão de casos de violência;
- Registrar as reuniões e eventos.
1. Nome: Danielle Gonçalves de Souza
2. Curso: Serviço Social.
3. E-mail: danitimbauba@hotmail.com
4. Função: Bolsista

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e
Produção

- Participar das atividades de capacitação;
-Sensibilizar os profissionais de saúde para o
preenchimento da ficha de notificação da vigilância
epidemiológica do Ministério da Saúde;
- Participar de atividades extra muro;
- Organizar os encontros periódicos de discussão de
casos de violência e;
- Registrar as reuniões e os eventos.
[ ] Educação
[ X ] Saúde
[ ] Economia e Administração
[ ]
Trabalho
[ ] Meio Ambiente
[ ] Direitos
Humanos e
Justiça

13- Local:
Hospital das Clínicas da UFPE.
Municípios da Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis.

14- Período
de
Execução:
Agosto 2009
a Julho de
2010

15-Público Alvo:
Diretamente: os Profissionais de saúde do Hospital das Clínicas, usuários dos serviços, alunos (as)
bolsistas e os profissionais de saúde, assistência social e educação dos municípios integrantes da
Rede Municípios Saudáveis monitorados pelo Núcleo de Saúde Pública;
Indiretamente: os usuários e familiares dos Serviços Socioassistencial do Hospital das Clínicas da
UFPE, conveniado do Sistema Único de Saúde.

16- Objetivos:
1. Desenvolver ciclos contínuos de educação permanente para o Sistema Único de
Saúde (SUS) sobre prevenção da violência e promoção da saúde;
2. Monitorar as ações e atividades implantadas de prevenção da violência e
promoção da saúde pelos setores da Pediatria e Maternidade do Hospital das
Clínicas da UFPE;
3. Sensibilizar novos trabalhadores da saúde para atuar como multiplicadores de
informações nas unidades de atenção à saúde do Hospital das Clínicas e
municípios da rede pernambucana de municípios saudáveis;
4. Acompanhar os casos de violência, através da articulação com a Psicologia e o
Serviço Social e com a rede de proteção externa;
5. Fomentar o debate sobre o tema através da realização de eventos voltados à
qualificação dos gestores e profissionais.
17- Parcerias:
Ministério da Saúde;
Núcleo de Saúde Pública /Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis;
Hospital das Clínicas da UFPE;
Núcleo de Epidemiologia do Hospital das Clínicas (NEPI);
Serviço Social do Hospital das Clínicas da UFPE.
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
Este projeto de extensão visa dá continuidade ao anterior, voltado para formação e
educação permanente de profissionais e estudantes das áreas de educação, assistência
social e saúde, com ênfase no acolhimento, atendimento e notificação de violências no
Hospital das Clínicas e nos municípios parceiros, ao mesmo tempo em que busca
programar novas ações de monitoramento e também de sensibilização no enfrentamento
à violência. O objetivo central é possibilitar o desencadeamento de ações institucionais
para a interrupção do ciclo da violência, bem como o acúmulo de informações
epidemiológicas de utilidade para a prevenção primária, planejamento e gestão de
políticas públicas para redução dos agravos as vítimas e familiares A educação
permanente proposta na portaria 37 do Ministério da Saúde é fundamental para o
enfrentamento dos eventos e fenômeno da violência no estado de Pernambuco e na
sociedade brasileira.
19- Palavras-chave (5):
Educação
Enfrentamento
Permanente à Violência

Fortalecimento da Violência
Rede de Proteção
e Saúde

Notificação
Violência

da
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