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Introdução:  A violência é uma das principais causas de morte em todo o
mundo. Quando não se chega a esse extremo, os danos da violência são
muito impactantes. Sabe-se que a violência doméstica tem grave impacto
na saúde das vítimas (OMS, 2003). Define-se violência como o uso
intencional da força, do poder físico, ou ainda, da ameaça contra si
mesmo, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade que cause
ou tenha possibilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos,
transtornos de desenvolvimento ou privações. Baseados em informações
da Secretaria Estadual, onde foi criado um Programa de Prevenção da
Violência ( PPV), em que foram levantados dados de todo o estado do
Rio Grande do Sul, e foi constatado que Porto Alegre está em 1o lugar e
a cidade de Viamão em 13o lugar em relação ao índice de violência
contra a mulher.  Objetivo Geral: Esta pesquisa  tem como objetivo geral
divulgar e popularizar o conhecimento científico sobre a violência
acomet ida contra mulheres independente da idade (cr ianças,
adolescentes, adultos e idosas) em regiões de vulnerabilidade do
município de Porto Alegre e Viamão.  Objetivos específicos: a) Realizar
ações de divulgação em escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e
Estratégia Saúde da Família (ESF), gerando conhecimento de como
realizar a denúncia em casos de agressão, além de mostrar o perfil do
agressor tentando agir na prevenção da agressão. b) Conscientizar a
população alvo, com ênfase no ''sexo feminino'', sobre a importância do
conhecimento científico relacionado ao assunto, possibilitando que as
mesmas possuam recursos de defesa. c) Desenvolver materiais
pedagógicos de referência, como cartilhas e DVDs de cunho lúdico, que
retratem assuntos sobre violência, auxil iando os educadores no
desenvolvimento da temática nas escolas. d) Avaliar o grau de
conhecimento sobre o assunto adquirido pelos profissionais da área da
saúde das UBS e ESF envolvidos no referido projeto. e) Divulgar para os
¨cirurgiões dentistas¨ o seu papel relevante no tema violência .
CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS a) Diminuir a violência contra crianças,
adolescentes, mulheres e idosas vítimas de violência nestas regiões (
Porto Alegre e Viamão)  de maior vulnerabilidade com relação a este
problema, b) Que as crianças, adolescentes, mulheres e idosas vítimas
de violência envolvidas no projeto adquiram conhecimento para lhes dar
uma certa força e de certa forma, uma estrutura e condições de denunciar
a violência (cada uma de sua maneira). c) Aumentar o conhecimento dos
profissionais da área da saúde e afins envolvidos das Unidades Básicas



de Saúde e  da Estratégia Saúde da Família , d) Que os dentistas
comecem a sensibilizar com o tema violência que serão apresentados
nos Congressos de Odontologia Nacionais e Internacionais, para
ressaltar a importância da atuação destes profissionais no trabalho do
¨saber diagnosticar para ajudar as crianças, adolescentes, mulheres e
idosas vítimas de violência¨.           e) Professoras de ensino médio e
fundamental, utilizando as cartilhas confeccionadas em salas de aula, em
uma discussão e seminário com os alunos,         f) A temática violência e
a divulgação dos saberes desta pesquisa sendo discutida em formato de
mesas redondas, painéis e pôsteres nas Semanas de Ciência e
Tecnologia e Acadêmicas, Salões de Extensão Universitária, Graduação
e de Iniciação Cientifica de diferentes regiões do país e fora do país, com
a participação dos alunos envolvidos,          g) Contribuir para que as
crianças, adolescentes, mulheres e idosas vítimas de violência residentes
em áreas de vulnerabilidade social de Porto Alegre e Viamão adquiram
uma consciência social para que apresentem condições de se defender.


