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VIOLÊNCIA
Entendendo a definição de violências
interpessoais e autoprovocadas

A violência é um problema de saúde
pública e sua notificação é fundamental para a vigilância em saúde
e para a definição de políticas públicas de prevenção e promoção de
saúde.
Considera-se como violência, para
fins de notificação, “o uso intencional de força física ou do poder, real
ou em ameaça, contra si próprio,
contra outra pessoa, ou contra um
grupo ou uma comunidade que
resulte ou tenha possibilidade de
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (OMS, 2002).
Ou seja, é qualquer conduta – ação
ou omissão – de caráter intencional,
que cause ou venha a causar dano,
morte, constrangimento, limitação,
sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou patrimonial.
A OMS estabelece uma tipologia segundo quem comete o ato violento:

Siga nossa página no facebook.
www.tapira.mg.gov.br

Violência
Autoprovocada/
Auto Infligida

A violência autoprovocada/auto
infligida compreende ideação suicida, autoagressões, tentativas de
suicídio e suicídios. Embora a ideação suicida não seja objeto de notificação no VIVA, requer ações de
atenção integral em saúde.

Violência doméstica/intrafamiliar

Considera-se violência doméstica/
intrafamiliar a que “ocorre entre os
parceiros íntimos e entre os membros da família, principalmente no
ambiente da casa, mas não unicamente” (Minayo, 2005). É toda
ação ou omissão que prejudique o
bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito
ao pleno desenvolvimento de outro
pessoa da família.
Pode ser cometida dentro ou fora de
casa por algum membro da família,

incluindo pessoas que passam a
assumir função parental, ainda que
sem laços de consanguinidade, e
que tenha relação de poder. A violência doméstica/intrafamiliar não
se refere apenas ao espaço físico
onde a violência ocorre, mas também, às relações em que se constrói e efetua. A violência doméstica/
intrafamiliar inclui outros membros
do grupo, sem função parental,
que convivam no espaço doméstico. Incluem-se aí empregados (as),
pessoas que convivem esporadicamente, agregados (Brasil, 2002).

Violência extrafamiliar/comunitária

A violência extrafamiliar/comunitária é definida como aquela que
ocorre no ambiente social em geral,
entre conhecidos ou desconhecidos. É praticada por meio de agressão às pessoas, por atentado à sua
integridade e vida e/ou a seus bens
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e constitui objeto de prevenção e
repressão por parte das forças de
segurança pública e sistema de justiça: polícias, Ministério Público e
poder Judiciário.
Além disso, a OMS estabelece também distinções sobre as naturezas
da violência, sendo elas: violência
física; violência psicológica/moral;
tortura; violência sexual; tráfico de
seres humanos; violência financeira/econômica; negligência/ abandono; trabalho infantil; intervenção
legal.

Identificação de
caso de violência
notificável
A definição de caso de violência, para
fins de notificação, corresponde a:

Caso suspeito ou confirmado
de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil,
tortura, intervenção legal e
violências homofóbicas contra mulheres e homens em
todas as idades. No caso de
violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos
de notificação as violências
contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

Ou seja, são de notificação compulsória:
Violência doméstica intrafamiliar: contra pessoas de todas as
idades;
Violência Sexual: contra pessoas
de todas as idades. Violência sexual
é de notificação imediata (em até 24
horas pelo meio mais rápido disponível) para agilizar o atendimento à
pessoa e seu acesso à contracepção
de emergência e às medidas profiláticas contra doenças sexualmente
transmissíveis e hepatites virais em
até 72 horas da agressão, o mais
precocemente possível.
Violência autoprovocada (agressões contra si próprio ou tentativas de suicídio): pessoas de
todas as idades. Tentativas de suicídio também são casos de notificação imediata (em até 24 horas

pelo meio mais rápido disponível),
considerando a importância de tomada rápida de decisão, como o
encaminhamento e vinculação da
pessoa aos serviços de atenção psicossocial, de modo a prevenir que
um novo caso de tentativa de suicídio se concretize, pois as estatísticas
demonstram um risco elevado de
novas tentativas subsequentes.
Tráfico de pessoas: contra pessoas de todas as idades;
A definição de tráfico de pessoas é a
que consta no Instrutivo da ficha de
notificação de violências;
Trabalho escravo: contra pessoas
de todas as idades;
Trabalho infantil: No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda
não completou 16 anos. Quando
realizado na condição de aprendiz,
é permitido a partir dos 14 anos. Se

informativo
Saúde
Vigilância em

Siga nossa página no facebook.
www.tapira.mg.gov.br

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

1

Dados Gerais

2 - Individual

Tipo de Notificação

2 Agravo/doença

Código (CID10)

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

|

Código Unidade

8 Unidade de Saúde

|

Notificação Individual

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

16 Escolaridade

|

|

10 Nome do paciente
12 (ou) Idade

|

|

|

|

Código (IBGE)

|

|

|

|

1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de
Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros

6 Unidade Notificadora

|

3 Data da notificação

Y09

Município de notificação

5

4 UF

7 Nome da Unidade Notificadora

13 Sexo

Código (CNES)

|

|

|

|

|

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional ignorada
9-Ignorado

|

11 Data de nascimento

| | |

14 Gestante

M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado

|

9 Data da ocorrência da violência

| |

15 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

2-Preta
5-Indígena

|
|

|

3-Amarela
9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

18 Nome da mãe

17 Número do Cartão SUS

| | | | | | | | | | | | | |
19 UF
Dados de Residência

Código (IBGE)

20 Município de Residência

|

22 Bairro

27 Geo campo 2

|

|

|

|

21 Distrito

|

Código

25 Complemento (apto., casa, ...)

24 Número

|

|

23 Logradouro (rua, avenida,...)

|

|

|

|

|

|

|

29 CEP

|

31 Zona 1 - Urbana

|

|

|

32 País (se residente fora do Brasil)

2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

26 Geo campo 1

28 Ponto de Referência

30 (DDD) Telefone

|

|

| - |

|

Dados Complementares
34 Ocupação

Dados da Pessoa Atendida

33 Nome Social
35 Situação conjugal / Estado civil
1 - Solteiro

2 - Casado/união consensual

8 - Não se aplica

4 - Separado

3 - Viúvo

36 Orientação Sexual
1-Heterossexual
2-Homossexual (gay/lésbica)

3-Bissexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

38 Possui algum tipo de
deficiência/ transtorno?

39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?
Deficiência Física
Deficiência visual
Deficiência Intelectual
Deficiência auditiva

1- Sim 2- Não 9- Ignorado

Dados da Ocorrência

43 Bairro

|

44 Logradouro (rua, avenida,...)
46 Complemento (apto., casa, ...)

|

|

3-Homem Transexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado

Transtorno mental

Outras_________________

Transtorno de comportamento

Código (IBGE)

|

45 Número

9 - Ignorado

37 Identidade de gênero:
1-Travesti
2-Mulher Transexual

40 UF 41 Município de ocorrência

|

42 Distrito

|

Código

47 Geo campo 3

48 Geo campo 4

|

|

|

|

|

50 Zona
51 Hora da ocorrência
1 - Urbana 2 - Rural
(00:00 - 23:59 horas)
3 - Periurbana 9 - Ignorado
|
|
53 Ocorreu outras vezes?
07 - Comércio/serviços
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
04 - Local de prática esportiva
08 - Indústrias/construção
_________________
05 - Bar ou similar
54 A lesão foi autoprovocada?
09 - Outro _____________
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
99 - Ignorado
06 - Via pública

49 Ponto de Referência
52 Local de ocorrência
01 - Residência
02 - Habitação coletiva
03 - Escola

Violência Sexual

Violência
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55 Essa violência 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia
foi motivada
06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros______ 88-Não se aplica 99-Ignorado
por:
1- Sim 2- Não 9- Ignorado
56 Tipo de violência
1- Sim 2- Não 9- Ignorado
57 Meio de agressão
Tráfico de seres humanos
Física
Obj. pérfuroForça corporal/
Arma de fogo
cortante
espancamento
Intervenção legal
Financeira/Econômica
Psicológica/Moral
Ameaça
Substância/
Obj. quente
Enforcamento
Tortura
Outros
Negligência/Abandono
Outro_______
Envenenamento,
______________
Obj. contundente
Sexual
Trabalho infantil
Intoxicação
58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo?
Assédio sexual
Estupro

1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Exploração sexual
Pornografia infantil

59 Procedimento realizado

1- Sim

2 - Não 8 - Não se aplica

Profilaxia DST

Profilaxia Hepatite B

Coleta de sêmen

Profilaxia HIV

Coleta de sangue

60 Número de
envolvidos
Dados do provável
autor da violência

Atenção! Esta ficha não se aplica à violência extrafamiliar
cujas vítimas sejam adultos
(20 a 59 anos) do sexo masculino, como por exemplo, brigas entre gangues, brigas nos
estádios de futebol e outras.
Essa modalidade de violência
pode ser monitorada por meio
de outros sistemas de informação e através do componente
do VIVA Sentinela (inquérito).

SINAN
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República Federativa do Brasil
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Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho
infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência
extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Outros ____________

9- Ignorado
Contracepção de emergência

Coleta de secreção vaginal

Aborto previsto em lei

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida

1 - Um
2 - Dois ou
mais
9 - Ignorado

Pai

Ex-Cônjuge

Mãe

Amigos/conhecidos

Policial/agente

Namorado(a)

Padrasto

Desconhecido(a)

da lei

Ex-Namorado(a)

Madrasta

Filho(a)

Cônjuge

Irmão(ã)

63 Suspeita de
uso de álcool

62 Sexo do provável
autor da violência

1 - Masculino
2 - Feminino
Própria pessoa
Cuidador(a)
3 - Ambos os sexos
Outros___________________
Patrão/chefe
9 - Ignorado
Pessoa com relação institucional

1- Sim
2 - Não
9- Ignorado

64 Ciclo de vida do provável autor da violência:
1-Criança (0 a 9 anos)
2-Adolescente (10 a 19 anos)
65 Encaminhamento:

Encaminhamento

Resumindo, a notificação
individual de violência
interpessoal e autoprovocada
é compulsória nos casos
cujas vítimas são crianças,
adolescentes, mulheres e
pessoas idosas. O Sistema
de Vigilância de Violências
e Acidentes incluiu também
os(as) indígenas, as pessoas
com deficiência e a população
LGBT, considerando a maior
vulnerabilidade desses grupos.

mento e morte.” Segundo o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, em
2016, 4.424 pessoas foram mortas
por policiais no país, um aumento
de 26% em relação ao ano anterior.
As informações coletadas na Saúde
pela ficha de notificação de violências podem fornecer dados sobre as
agressões não-letais causadas por
agentes da lei;
Violências Homofóbicas: contra
pessoas de todas as idades. A violência contra qualquer pessoa que
integre a população LGBT (lésbicas,
gays, transexuais e travestis) ou que
seja identificada como pertencente a
essa população. Toda violência contra pessoa da população LGBT deve
necessariamente ser notificada,
sendo ou não motivada por homo/
lesbo/bi/transfobia. Na ficha de notificação existem campos específicos
para a orientação sexual (campo 36)
identidade de gênero (campo 37) e
também para a motivação da violência (campo 55).

Dados finais

for trabalho noturno, perigoso, insalubre a proibição se estende aos
18 anos incompletos. Maior detalhamento no Instrutivo da ficha de
notificação. Atenção: além da notificação é necessária comunicação
ao Conselho Tutelar e/ou Ministério
Público;
Tortura: contra pessoas de todas
as idades. A definição de tortura é a
da Lei 9.455 de 07/04/1997 e consta
no Instrutivo da ficha de notificação
de violências interpessoais e autoprovocadas;
Intervenção legal: contra pessoas de todas as idades. A definição
que o Instrutivo traz é a seguinte
“intervenção por agente legal público, isto é, representante do Estado,
polícia ou de outro agente da lei no
exercício da sua função. Segundo a
CID-10, pode ocorrer com o uso de
armas de fogo, explosivos, uso de
gás, objetos contundentes, empurrão, golpe, murro, podendo resultar
em ferimento, agressão, constrangi-

3-Jovem (20 a 24 anos)
4-Pessoa adulta (25 a 59 anos)

5-Pessoa idosa (60 anos ou mais)
9-Ignorado

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde,hospital,outras)
Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras)
Rede da Educação (Creche, escola, outras)
Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de
Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras)
Conselho Tutelar
66 Violência Relacionada
ao Trabalho
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Delegacia de Atendimento à
Mulher
Outras delegacias
Justiça da Infância e da
Juventude

Conselho do Idoso
Delegacia de Atendimento ao Idoso
Centro de Referência dos Direitos
Humanos
Ministério Público

Defensoria Pública

Delegacia Especializada de Proteção
à Criança e Adolescente

67 Se sim, foi emitida a Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT)
1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado

68 Circunstância da lesão

CID 10 - Cap XX

|

69 Data de encerramento

|

|

|

|

|

|

|
Informações complementares e observações

Nome do acompanhante

Vínculo/grau de parentesco

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS
136

(DDD) Telefone

|

Observações Adicionais:

Notificador

Edição nº 08 | Agosto 2018 | Secretaria de Saúde

TELEFONES ÚTEIS
Central de Atendimento à Mulher

|

|

|

|

|

|

Disque Direitos Humanos
100
Cód. da Unid. de Saúde/CNES

|
Violência interpessoal/autoprovocada

|

180

Município/Unidade de Saúde

Nome

|

Função

|

|

|

|

|

|

Assinatura
Sinan

SVS 15.06.2015
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“Caso suspeito ou confirmado...”: profissionais da saúde de-

vem preencher a ficha de notificação
de violências interpessoais e autoprovocadas ainda que não haja confirmação da violência.
No caso de crianças, adolescentes,
pessoas idosas é necessário, para
além da notificação compulsória
que é do âmbito da saúde (e se dá
no SINAN, Sistema de Informação de
Agravos de Notificação), a comunicação aos órgãos competentes designados pela legislação:
Crianças e adolescentes: Conselho Tutelar e/ou Ministério Público;
Pessoas idosas: ao Conselho do
Idoso e/ou Ministério Público
Pessoas deficientes: ao Conselho
dos Direitos das Pessoas Deficientes,
Ministério Público e à autoridade po-

Segundo dados do SINAN no período de janeiro à abril de 2018 foram
notificados 26 CASOS DE VIOLÊNCIA.
O estudo objetivou caracterizar a

licial.
Para esses públicos específicos,
quem é responsável por verificar se
de fato existe uma situação de violência acontecendo são os órgãos
competentes designados pela Lei.
No caso de mulheres adultas que
são vítimas de violência (e que não
são nem idosas nem deficientes),
não há previsão legal para qualquer
tipo de comunicação e acionamento
de órgão da Segurança Pública (policia civil ou militar).
Na Saúde não é necessário o registro de boletim de ocorrência para o
atendimento. Se a pessoa não deseja
registrar o boletim de ocorrência, sua
vontade deverá ser respeitada, sem
prejuízo ao atendimento integral à
saúde e de todas as orientações necessárias sobre os seus direitos.
Em todos os casos, a equipe de saú-

Nossa realidade
ocorrência de violência doméstica,
sexual e de outras, a partir das informações do banco de dados do

TIPOS DE NOTIFICAÇÕES NO SINAN 2018

de deve orientar sobre a importância
de a pessoa registrar o boletim de
ocorrência, pois este é um direito
de cidadania e contribui para que o
agressor não fique impune .
Os serviços de saúde NÃO substituem as funções e atribuições da Segurança Pública, mas devem orientar as pessoas sobre a importância
do registro do boletim de ocorrência
e informar sobre os serviços da rede
de proteção social.
FONTE:

Ministério Da Saúde, Secretaria De Vigilância Em
Saúde, Viva, INSTRUTIVO FICHA DE NOTIFICAÇÃO
DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL e AUTOPROVOCADA,
Brasília-DF / 2015
http://portalms.saude.gov.br/component/
content/article/950-saude-de-a-a-z/violencia-e-acidentes/43255-entendendo-a-definicao-de-caso-da-ficha-de-notificacao-de-violencias-interpessoais-e-autoprovocadas

Sistema Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), das fichas de
notificação de violência.

NUMERO DE CASOS ANOS ANTERIORES

01 – ano 2016
02 – ano 2017
03 – 2018 janeiro à abril

Produzido por: Renata Miriam Resende Silveira Neves

Siga nossa página no facebook.
www.tapira.mg.gov.br
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República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho
infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência
extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.
1

Dados Gerais

2 - Individual

Tipo de Notificação

2 Agravo/doença

|

Código Unidade

8 Unidade de Saúde

Código (CNES)

|

Notificação Individual

10 Nome do paciente
1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

16 Escolaridade

|

|

7 Nome da Unidade Notificadora

12 (ou) Idade

|

|

|

|

Código (IBGE)

|

|

|

|

1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de
Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros

6 Unidade Notificadora

|

3 Data da notificação

Y09

Município de notificação

5

4 UF

Código (CID10)

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

13 Sexo

|

|

|

|

|

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional ignorada
9-Ignorado

|

11 Data de nascimento

| | |

14 Gestante

M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado

|

9 Data da ocorrência da violência

| |

15 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

2-Preta
5-Indígena

|
|

|

3-Amarela
9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

18 Nome da mãe

17 Número do Cartão SUS

| | | | | | | | | | | | | |
19 UF
Dados de Residência

Código (IBGE)

20 Município de Residência

|

22 Bairro

23 Logradouro (rua, avenida,...)

27 Geo campo 2

|

|

21 Distrito

|

Código

|

|

|

|

|

|

|

|

26 Geo campo 1
29 CEP

28 Ponto de Referência

30 (DDD) Telefone

|

|

25 Complemento (apto., casa, ...)

24 Número

|

|

|

31 Zona 1 - Urbana

|

|

32 País (se residente fora do Brasil)

2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

|

|

| - |

|

Dados Complementares
34 Ocupação

Dados da Pessoa Atendida

33 Nome Social
35 Situação conjugal / Estado civil
1 - Solteiro

2 - Casado/união consensual

3 - Viúvo

4 - Separado

3-Bissexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

38 Possui algum tipo de
deficiência/ transtorno?

39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?
Deficiência Física
Deficiência visual
Deficiência Intelectual
Deficiência auditiva

1- Sim 2- Não 9- Ignorado

|

43 Bairro
45 Número

46 Complemento (apto., casa, ...)

52 Local de ocorrência
01 - Residência
02 - Habitação coletiva
03 - Escola

|

|

47 Geo campo 3

|

3-Homem Transexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado

Transtorno mental

Outras_________________

Transtorno de comportamento

Código (IBGE)
44 Logradouro (rua, avenida,...)

49 Ponto de Referência

9 - Ignorado

37 Identidade de gênero:
1-Travesti
2-Mulher Transexual

40 UF 41 Município de ocorrência

Dados da Ocorrência

8 - Não se aplica

36 Orientação Sexual
1-Heterossexual
2-Homossexual (gay/lésbica)

|

|

42 Distrito
Código
48 Geo campo 4

|

|

|

|

|

50 Zona
51 Hora da ocorrência
1 - Urbana 2 - Rural
(00:00 - 23:59 horas)
3 - Periurbana 9 - Ignorado
|
|
53 Ocorreu outras vezes?
07 - Comércio/serviços
1
Sim
2
Não
9
Ignorado
04 - Local de prática esportiva
08 - Indústrias/construção
_________________
05 - Bar ou similar
54 A lesão foi autoprovocada?
09 - Outro _____________
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
99 - Ignorado
06 - Via pública
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55 Essa violência 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia
foi motivada
06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros______ 88-Não se aplica 99-Ignorado
por:
1- Sim 2- Não 9- Ignorado
56 Tipo de violência
1- Sim 2- Não 9- Ignorado
57 Meio de agressão
Tráfico de seres humanos
Física
Obj. pérfuroForça corporal/
Arma de fogo
cortante
espancamento
Intervenção legal
Financeira/Econômica
Psicológica/Moral
Ameaça
Substância/
Obj.
quente
Enforcamento
Tortura
Outros
Negligência/Abandono
Outro_______
Envenenamento,
______________
Obj. contundente
Sexual
Trabalho infantil
Intoxicação
58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo?
Assédio sexual
Estupro

1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Exploração sexual
Pornografia infantil

59 Procedimento realizado

1- Sim

2 - Não 8 - Não se aplica

Profilaxia DST

Profilaxia Hepatite B

Coleta de sêmen

Profilaxia HIV

Coleta de sangue

Coleta de secreção vaginal

Dados do provável
autor da violência

60 Número de
envolvidos
1 - Um
2 - Dois ou
mais
9 - Ignorado

Mãe

Amigos/conhecidos

Policial/agente

Namorado(a)

Padrasto

Desconhecido(a)

da lei

Ex-Namorado(a)

Madrasta

Cuidador(a)

Própria pessoa

Filho(a)

Cônjuge

Irmão(ã)

63 Suspeita de
uso de álcool

62 Sexo do provável
autor da violência

1 - Masculino
2 - Feminino
3 - Ambos os sexos
Outros___________________
Patrão/chefe
9 - Ignorado
Pessoa com relação institucional

1- Sim
2 - Não
9- Ignorado

64 Ciclo de vida do provável autor da violência:
3-Jovem (20 a 24 anos)
4-Pessoa adulta (25 a 59 anos)

5-Pessoa idosa (60 anos ou mais)
9-Ignorado

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde,hospital,outras)
Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras)
Rede da Educação (Creche, escola, outras)
Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de
Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras)
Conselho Tutelar
66 Violência Relacionada
ao Trabalho
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Delegacia de Atendimento à
Mulher
Outras delegacias
Justiça da Infância e da
Juventude

Conselho do Idoso
Delegacia de Atendimento ao Idoso
Centro de Referência dos Direitos
Humanos
Ministério Público

Defensoria Pública

Delegacia Especializada de Proteção
à Criança e Adolescente

67 Se sim, foi emitida a Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT)
1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado

68 Circunstância da lesão

CID 10 - Cap XX

|

69 Data de encerramento

|

|

|

|

|

|

|
Informações complementares e observações

Nome do acompanhante

Vínculo/grau de parentesco

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS
136

(DDD) Telefone

|

Observações Adicionais:

Notificador

Aborto previsto em lei

Ex-Cônjuge

65 Encaminhamento:
Encaminhamento

Contracepção de emergência

Pai

1-Criança (0 a 9 anos)
2-Adolescente (10 a 19 anos)

Dados finais

9- Ignorado

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida

Outros ____________

TELEFONES ÚTEIS
Central de Atendimento à Mulher

|

|

|

|

|

|

Disque Direitos Humanos
100
Cód. da Unid. de Saúde/CNES

|
Violência interpessoal/autoprovocada

|

180

Município/Unidade de Saúde

Nome

|

Função

|

|

|

|

|

|

Assinatura
Sinan
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