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Introdução: A violência afeta a saúde individual e coletiva, provoca lesões, traumas e
mortes, sendo considerada um problema de saúde pública. É caracterizada como uso
da força física ou do poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou
contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em lesão, morte, dano
psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. A estratégia organizacional dos
serviços e profissionais em rede possibilita uma assistência em saúde mais articulada,
resolubilidade e integral às vítimas de violência. Objetivo: Relatar a experiência acerca
da criação do fluxo de atendimento às vítimas de violência em Ipatinga e do Núcleo de
Prevenção de Acidentes e Violências – NUPAV. Metodologia: Trata-se de um estudo
qualitativo descritivo, no qual foram entrevistados dois membros que participaram do
processo de construção do fluxo e do núcleo. As entrevistas foram gravadas em 2018,
transcritas e analisadas.  Resultados: O processo de discussão relativo à assistência
prestada às pessoas vítimas de violência iniciou-se em 2010, com a implantação das
fichas de notificação de violência. Identificou-se que não havia um fluxo assistencial
sistemático que pudesse garantir a atenção articulada entre os serviços. O NUPAV e o
fluxograma de assistência foram sustentados pelo trabalho de uma equipe
multidisciplinar que teve como objetivo nortear a organização do atendimento e a
articulação das ações de prevenção à violência, a serem desenvolvidas de forma
integrada com outros setores, órgãos e seguimentos sociais. Através de encontros com
profissionais de diversas áreas, como saúde, assistência social, poder judiciário,
polícias militar e civil, foi criado o Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência e
implantado a rede de atenção à vítima de violência tendo como parceiros o Hospital
Márcio Cunha, Hospital Municipal Eliane Martins, Unidade de Pronto Atendimento,
Instituto Médico Legal, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Referência em
Assistência Social, Conselho Tutelar, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador,
Centro de Controle de Doenças Infecto Parasitárias (CCDIP), dentre outros.
Conclusão: O fluxograma se caracteriza como instrumento norteador possibilitando o
encaminhamento das vítimas de violência de forma organizada aos demais serviços,
tendo o NUPAV a responsabilidade de fortalecimento para a efetividade desta rede.
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