Você Conhece o Registro dos Episódios de Violência nas Unidades de Saúde da SMSA?
A Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, em parceria com a MESUS, desenvolveu um formulário no
qual todos os episódios de violência no trabalho podem ser registrados eletronicamente para fins de
análises quantitativa e qualitativa e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. A ferramenta
foi construída de forma coletiva, contando com contribuições de gestores da Rede, Sindicatos e
Trabalhadores.
Mas, você sabe o que é Violência?
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência como o uso de força física ou poder, em
ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que
resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou
privação. (Fonte: http://www.scielo.br/pdf/csc/v11s0/a07v11s0)
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, considera-se Violência no trabalho situações em
que o trabalhador é agredido física, psicológica ou moralmente em circunstâncias relacionadas ao
trabalho, implicando em risco para a sua segurança, bem-estar ou saúde.
(Fonte:http://renastonline.ensp.fiocruz.br/temas/violencia-trabalho).
Considerando o conceito de violência, todos os profissionais e inclusive os usuários podem registrar
ou solicitar o registro eletrônico dos episódios vivenciados no trabalho nas unidades de saúde da
PBH.
O formulário poderá ser acessado por qualquer pessoa e o registro deverá referir-se a episódios de
violência vivenciados nas unidades de saúde (ou seu entorno) através do link que está disponível no
Portal da PBH/Estrutura de Governo / Secretarias/Saúde/Gestão de
Pessoas: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas
O Registro fidedigno dos episódios caracterizados como de violência no trabalho pode auxiliar a
Gestão na elaboração de estratégias mais coerentes de enfrentamentos, portanto faz-se necessária
a participação e contribuição de todos!
Servidor, não deixe de registrar os episódios de violência vivenciados ou presenciados em sua
unidade de saúde.
Gestor, não deixe de solicitar a presença da Guarda Municipal ou do Núcleo de Acompanhamento
Sócio-Funcional quando a situação assim requerer.

