
 

Secretaria Municipal de Saúde - Diretoria de Vigilância em Saúde – Gerência de Vigilância Epidemiológica 

 

INSTRUTIVO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E 

AUTOPROVOCADA 

 

A notificação pode ser feita por qualquer profissional de saúde, sem a necessidade 

de identificação do profissional. A investigação deve ser iniciada e encerrada no momento da 

notificação. 

Objeto de notificação 

Devem ser notificados os seguintes tipos de violência: 

 Violência doméstica 

 Sexual 

 Autoprovocada 

 Tráfico de pessoas 

 Trabalho escravo 

 Trabalho infantil 

 Tortura 

 Violências homofóbicas 

 Intervenção legal (vítimas polícias, etc) 

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. 

A notificação de violência é compulsória nas seguintes situações:  

 Violência contra crianças e adolescentes– ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 19 anos, 

independente do tipo ou natureza da violência;  

 Violência contra a mulher – mulheres de todas as idades, independente do tipo ou natureza da 

violência, de acordo com a Lei n◦ 10.778/2003;  

Nota de Orientação  



 Violência contra a pessoa idosa – pessoas com 60 anos de idade ou mais e de ambos os sexos, 

independente do tipo ou natureza da violência; 

 Violência contra indígenas - ambos os sexos e em todas as idades, independente do tipo ou da 

natureza da violência. Os casos de violência praticados contra indígenas devem ser comunicados à 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 

 Violência contra pessoas com deficiência: ambos os sexos e em todas as idades, independente 

do tipo ou da natureza da violência,  

 População LGBT: ambos os sexos e em todas as idades, independente do tipo ou da natureza da 

violência, 

Preenchimento dos campos 

As orientações do preenchimento dos campos ocorrerão em blocos, observando a sequência 

apresentada na Ficha de Notificação Individual, conforme a seguir:  

 

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a 

inclusão da notificação no Sinan.  

 

CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à 

investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional.  

 

CAMPO CHAVE é aquele que identifica o registro no sistema. 

CAMPO OPCIONA 

L é aquele que o registro foi considerado preenchimento opcional por decisão da Secretaria Municipal 

de Saúde de Florianópolis/SC. Refere-se ao campo de registro do nome do profissional notificador. 

I- Número da Ficha de Notificação Individual 

Geração automática. 

 

II- Dados Gerais 

 

1. Tipo de Notificação: É sempre individual.  

2. Agravo/doença: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA YO9.  

3. Data da notificação: preencher os campos destinados ao dia, mês e ano da 

notificação. CAMPO ESSENCIAL.  

4. UF: SC. 

5. Município de notificação: FLORIANOPOLIS. 



6. Unidade notificadora: Preencher o quadrículo com o código da unidade notificadora, dentre as 

seguintes opções: 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. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

 

7. Nome da Unidade Notificadora: anotar o nome completo da unidade notificadora, quando não 

for Unidade de Saúde. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO QUANDO NÃO 

NOTIFICADO POR UNIDADE DE SAÚDE. 

8. Unidade de Saúde: anotar o nome completo da unidade de saúde ou o seu código no Cadastro 

Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES). CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

QUANDO NOTIFICADO POR UNIDADE DE SAÚDE.  

 

9. Data da ocorrência da violência: preencher com a data em que ocorreu a violência. Em caso de 

violência crônica ou de repetição, preencher com a data da última ocorrência. Caso não se consiga 

precisar a data de ocorrência da violência, informar uma data aproximada. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

10. Nome do Paciente: anotar o nome completo da pessoa atendida/vítima de violência de acordo 

com o registrado no documento de identificação e não o “nome social”. Caso não tenha o 

documento, anotar o nome informado. Não abreviar o nome. Quando não se sabe ou não se tem o 

nome do paciente, registrar nesse campo: “Nome Ignorado”. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.  

 

Atenção! Quando a pessoa atendida/vítima for travesti ou transexual registrar o “nome social” no 
campo 33.  

 
11. Data de nascimento: preencher com a data de nascimento da pessoa atendida/vítima de forma 

completa (dia/mês/ano). CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO (vide abaixo) 

 

12. Idade: se a data de nascimento for desconhecida, registrar a idade que a pessoa atendida/vítima 

tinha na ocasião da ocorrência da violência nos campos para os dígitos. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO CASO A DATA DE NASCIMENTO NÃO SEJA PREENCHIDA. 

13. Sexo: preencher o quadrículo com o código correspondente ao sexo de nascimento da pessoa 

atendida/vítima (M - Masculino, F - Feminino e I - Ignorado). CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO.  

 

Atenção! Quando a pessoa atendida/vítima for transexual registrar essa informação no campo 37.  

 

14. Gestante: preencher o quadrículo com o código correspondente, se a pessoa atendida/vítima 

estiver gestante, conforme a idade gestacional, por trimestre:  



 1 - 1º Trimestre;  

 2 - 2º Trimestre;  

 3 - 3º Trimestre;  

 4 - Idade gestacional ignorada;  

 5 - Não;  

 6 - Não se aplica;  

 9 - Ignorado.  

 

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

Atenção! Quando a pessoa atendida/vítima for do sexo feminino e não estiver gestante, preencher o 

quadrículo com o código “5-Não”. 

Se a pessoa atendida/vítima for do sexo masculino ou com idade incompatível com gravidez, 

preencher com o código “6-Não se aplica”. 

Se não dispuser de informações sobre esta variável preencher com o código “9-Ignorado”. 

15. Raça/Cor: preencher o quadrículo com o código correspondente à cor da pele, raça ou etnia 

declarada pela pessoa atendida/vítima.  

 1 - Branca;  

 2 - Preta;  

 3 -Amarela (incluir nesta categoria a pessoa que se declarar oriental ou de raça/cor amarela);  

 4 - Parda (incluir nesta categoria a pessoa que se declarar morena, mulata, cabocla, cafuza, 

mameluca, mestiça ou assemelhados);  

 5 - Indígena (incluir nesta categoria a pessoa que se declarar indígena ou índia);  

 9 - Ignorado (Ex.: pessoa/vítima inconsciente ou se a pessoa não souber informar). CAMPO 

ESSENCIAL.  

 

16. Escolaridade: preencher o quadrículo com o código correspondente à escolaridade declarada 

pela pessoa atendida/vítima. CAMPO ESSENCIAL 

 

 0 - Analfabeto: pessoa sem escolaridade, com idade igual ou superior a seis anos que não 

frequentou a escola ou que possui baixo domínio da escrita e leitura (como saber escrever ou 

ler apenas o próprio nome);  

 1 - 1ª à 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau): pessoa que frequentou ou está 

frequentando a escola sem ter concluído a 4ª série do EF. Equivale a 1 a 3 anos de estudos 

concluídos;  



 2 - 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau): pessoa que frequentou a escola até 

concluir, com aprovação, a 4ª série do EF. Equivale a 4 anos de estudos concluídos;  

 

 3 - 5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau): pessoa que frequentou ou está 

frequentando a escola sem ter concluído a 8ª série do EF. Equivale a 5 a 7 anos de estudos 

concluídos;  

 4 - Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau): pessoa que frequentou a escola 

até concluir, com aprovação, a última série do EF. Equivale a 8 anos de estudos concluídos;  

 5 - Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau): pessoa que frequentou ou está 

frequentando a escola sem ter concluído a última série do ensino médio. Equivale a 8 a 11 

anos de estudos concluídos;  

 6 - Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau): pessoa que frequentou a escola até 

concluir, com aprovação, a última série do ensino médio. Equivale a 12 anos de estudos 

concluídos;  

 7 - Educação superior incompleta: pessoa que frequentou ou está frequentando a 

universidade sem ter concluído o 3° grau;  

 8 - Educação superior completa: pessoa que frequentou a universidade até concluir, com 

aprovação, o 3° grau;  

 9 - Ignorado: a pessoa atendida/vítima não sabe ou não pode informar (Ex.: pessoa/vítima 

inconsciente);  

 10 - Não se aplica: pessoa com idade inferior a seis anos e pessoa com comprometimento 

mental. Ex.: paralisia cerebral moderada ou grave.  

17. Número do Cartão SUS: campo opcional.  

18. Nome da mãe: anotar o nome completo da mãe da pessoa atendida/vítima de acordo com o 

registrado no documento de identificação (não abreviar o nome). Caso não tenha o documento, 

anotar o nome informado. CAMPO ESSENCIAL. 

19. UF: preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência da pessoa atendida/vítima. 

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, se residente no Brasil.  

Atenção! Se a pessoa atendida/vítima for pessoa em situação de rua, adotar o endereço do CENTRO 

DE SAÚDE de atendimento.  

 

20. Município de residência: anotar o nome do município da residência da pessoa atendida/vítima, 

se residente no Brasil. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

 

22. Bairro: anotar o nome do bairro de residência da pessoa atendida/vítima  CAMPO ESSENCIAL.  

 



23. Logradouro (rua, avenida e etc.): anotar o tipo (avenida, rua, travessa, etc.) correspondente ao 

logradouro da residência da pessoa atendida/vítima. CAMPO ESSENCIAL.  

 

24. Número: anotar o número do logradouro da residência da pessoa atendida/vítima. CAMPO 

ESSENCIAL.  

 

25. Complemento (apto, casa,...): anotar o complemento do logradouro da residência da pessoa 

atendida/vítima (Ex.: Bloco B, apto 402, lote 25, casa 14, etc). CAMPO ESSENCIAL 

28. Ponto de Referência: anotar o nome do CENTRO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA. 

30. (DDD) Telefone: preencher com os números do código de área (o DDD) e do telefone da pessoa 

atendida/vítima. CAMPO ESSENCIAL. 

32. País: anotar o nome do país de residência, quando a pessoa atendida/vítima residir em outro 

país. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

33. Nome social: anotar o nome social da pessoa atendida/vítima quando informado. Nome social é 

aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são identificados(as) por sua 

comunidade e em seu meio social.  

34. Ocupação: anotar a ocupação, função desenvolvida pelo(a) trabalhador(a) de acordo com a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e não a profissão (VER ANEXO 1). 

35. Situação conjugal/Estado civil: preencher o quadrículo com o código correspondente à situação 

conjugal ou estado civil da pessoa atendida/vítima no momento da violência. Nos casos que 

envolverem crianças menores de 10 anos (crianças de 0 a 9 anos), preencher com a opção “8-Não se 

aplica”.  

36. Orientação Sexual: preencher o quadrículo com o código correspondente à orientação sexual 

declarada pela pessoa atendida: 

1 – Heterossexual – pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de gênero diferente 

daquele com o qual se identifica. 

 2 – Homossexual (gays/lésbicas) – pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas 

de gênero igual àquele com o qual se identifica.  

 3 – Bissexual – pessoa que se atrai afetivo-sexualmente por pessoas de qualquer gênero.  

 8- Não se aplica – para crianças de 0 a 9 anos.  

 9 – Ignorado – quando não houver informação disponível sobre a orientação sexual da 

pessoa atendida.  

37. Identidade de gênero: preencher o quadrículo com o código correspondente à identidade de 

gênero declarada pela pessoa atendida. A identidade de gênero se refere ao gênero (masculino e 



feminino) com o qual a pessoa se identifica. O conceito de gênero remete aos significados sociais, 

culturais e históricos associados aos sexos feminino e masculino.  

 Travesti: pessoa do sexo masculino que deseja ser reconhecida socialmente como mulher, 

mas não apresenta conflito com seu sexo biológico e sua genitália. A travesti busca 

transformar o corpo em um corpo feminino através de hormônios e/ou cirurgias e, pelo menos 

em princípio, não deseja realizar cirurgia de redesignação de sexo;  

 Mulher transexual (de homem para mulher): pessoa que nasceu com sexo masculino que 

se identifica social, corporal e psicologicamente com o gênero feminino. A mulher transexual 

deseja modificar seu corpo a fim de torná-lo feminino e, na maior parte das vezes, busca a 

hormonioterapia e intervenções cirúrgicas para redesignação do sexo; 32  

 Homem transexual (de mulher para homem): pessoa que nasceu com sexo feminino que 

se identifica social, corporal e psicologicamente com o gênero masculino. O homem 

transexual deseja modificar seu corpo a fim de torná-lo masculino e pode buscar a 

hormonioterapia e/ou intervenções cirúrgicas para redesignação do sexo. São exemplos de 

intervenções cirúrgicas a mastectomia (retirada das mamas) e histerectomia (retirada do 

útero).  

 8 – Não se aplica – preencher quando a identidade de gênero corresponder ao sexo 

biológico (campo 13). Exemplo: Sexo biológico feminino e identidade de gênero feminina 

(mulher), ou seja a pessoa apresenta a identidade de gênero igual ao sexo biológico. 9 – 

Ignorado – quando não houver informação disponível sobre a identidade de gênero 

Atenção! A identidade de gênero não deve ser confundida com orientação 

sexual. Enquanto identidade de gênero se refere a como a pessoa se identifica, a 

orientação sexual está ligada a como a pessoa se relaciona sexual e afetivamente. 

Assim, travestis, mulheres transexuais e homens transexuais podem ser 

heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. 

38. Possui algum tipo de deficiência/transtorno? Informar se a pessoa atendida/vítima tem algum 

tipo de deficiência/transtorno mental ou comportamental de acordo com os seguintes códigos: 1-Sim, 

2-Não, 9-Ignorado (quando não for possível obter tal informação). CAMPO ESSENCIAL.  

Atenção! Caso se assinale o código “2-Não” ou “9-Ignorado”, todos os quadrículos do item 39 

deverão ser preenchidos com “8-Não se aplica”. 

39. Se sim, qual tipo de deficiência e/ou transtorno? Caso o item 38 seja preenchido com 1-Sim, 

preencher o(s) quadrículo(s) relativo(s) ao(s) tipo(s) de deficiência(s)/transtorno(s) mental(is) ou 

comportamental(ais) que a pessoa atendida/vítima apresenta, com o código correspondente: 1-Sim, 

2-Não, 8-Não se aplica, 9-Ignorado. Em um mesmo caso, pode haver mais de um tipo de 

deficiência/transtorno. Todos os quadrículos devem ser preenchidos. Observar as seguintes 

definições: 



Atenção! Para registrar esse dado é preciso que haja informação sobre diagnóstico clínico emitido 

por profissional de saúde habilitado (sem exigência de prova documental). Não registrar suposições 

ou hipóteses pessoais ou dos familiares. 

Definições e conceitos orientadores  
 
De acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(promulgada pelo Decreto nº 6.949 de 25/08/2009):  
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”  
A deficiência se enquadra nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência intelectual, 
deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiências múltiplas, pessoas com 
mobilidade reduzida e ostomia.  
 
Deficiência física: alteração completa ou parcial de uma ou mais partes do corpo humano, 
acarretando o comprometimento de função física, neurológica e/ou sensorial, apresentando-se sob 
uma das seguintes formas: paraplegia (perda total das funções motoras dos membros inferiores); 
paraparesia (perda parcial de funções motoras dos membros inferiores); monoplegia (perda total da 
função motora de um só membro seja inferior ou superior); monoparesia (perda parcial da função 
motora de um só membro inferior ou superior); tetraplegia (perda total das funções motoras dos 
quatro membros); tetraparesia (perda parcial das funções motoras dos quatro membros); triplegia 
(perda total das funções motoras de três membros), triparesia (perda parcial das funções motoras de 
três membros); hemiplegia (perda total das funções motoras de um dos lados do corpo); hemiparesia 
(perda parcial das funções motoras de um lado do corpo); nanismo (deficiência acentuada no 
crescimento); amputação (remoção de uma extremidade do corpo por meio de cirurgia ou acidente); 
paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva (lesão em uma ou mais partes do cérebro, 
tendo como consequência alterações psicomotoras, cognitivas e de comunicação, podendo ou não 
causar deficiência intelectual); membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformações estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
  
Deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos de idade e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização de 
recursos da comunidade, autocuidado em saúde e segurança, habilidades acadêmicas, de lazer e 
trabalho. Pode dificultar a aprendizagem, comunicação, desenvolvimento da linguagem oral e escrita 
e sociabilidade. Também conhecida como deficiência cognitiva.  
 
Deficiência visual: caracteriza-se por perda de visão incorrigível. Isto significa que, mesmo usando 
óculos ou lente de contato, o indivíduo não tem a visão corrigida e, ainda assim, é incapaz de, por 
exemplo, reconhecer alguém que passe por ele na rua ou ler um jornal. Compreende a cegueira e a 
baixa visão. Pessoa cega: é aquela que possui perda total ou visão residual mínima nos dois olhos 
(não tem nenhuma espécie de visão ou unicamente percebe luz sem projeção de imagem), 
necessitando do método Braille como meio de leitura e escrita e/ou outros métodos, recursos 
didáticos e equipamentos especiais para o processo ensino-aprendizagem. Pessoa com baixa visão: 
é aquela que, mesmo usando óculos comuns, lentes de contato ou implantes de lentes intraoculares, 
não consegue ter uma visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter sensibilidade ao contraste, 
percepção das cores e intolerância à luminosidade. 
  
Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz). A perda auditiva pode ser 
leve, moderada, severa ou profunda. Quanto maior o grau da perda auditiva, maiores serão os 
prejuízos no desenvolvimento da linguagem oral e também das dificuldades de aprendizagem de 
crianças em idade escolar, uma vez que, o principal sinal de deficiência auditiva são alterações de 
linguagem. Compreende a perda de audição ou diminuição na capacidade de escutar os sons, 
mesmo com o aumento da intensidade da fonte sonora.  
 
Múltiplas Deficiências: associação de duas ou mais deficiências.  
 



Pessoa com Mobilidade Reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com 
deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou 
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção.  
 
Ostomia: A pessoa ostomizada é aquela que passou por intervenção cirúrgica que cria um ostoma 
(abertura, ostio) na parede abdominal para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo 
cirúrgico que visa à construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina para 
o exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio urinário).  
 
Transtorno mental: Compreende os quadros graves, a exemplo de: esquizofrenia, transtorno bipolar 
afetivo, transtorno obsessivo compulsivo (TOC), transtorno do espectro do autismo, demência, como 
na doença de Alzheimer e demências de outras origens; inclui também dependência de álcool e 
outras drogas. A informação correspondente deve ser dada pelo responsável ou acompanhante da 
pessoa atendida/vítima.  
 
Transtorno de comportamento: Compreende, entre outros, os distúrbios emocionais (como pânico), 
de conduta (como déficit de atenção, micção ou emissão fecal repetida, involuntária), funcionamento 
social (como mutismo seletivo, redução das interações sociais, hiperatividade etc.). A informação 
correspondente deve ser dada pelo(a) responsável ou acompanhante da pessoa atendida/vítima.  
 
Outras: qualquer outro tipo de deficiência, síndrome ou transtorno que não as contempladas nas 
categorias acima: É OBRIGATÓRIO ESPECIFICÁ-LAS (Ex.: 35  
 
Síndrome de Wilson, Síndrome de Down, Síndrome de West, osteogênese imperfeita, transtorno do 

espectro do autismo). CAMPO ESSENCIAL. 

Atenção! A dependência de álcool e outras drogas é considerada nesses casos como transtornos 

mentais e de comportamento decorrentes do uso de substância psicoativa. 

40. UF: preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) da ocorrência do evento. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

 

41. Município de ocorrência: anotar o nome do município onde ocorreu o evento. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

 

43. Bairro: anotar o nome do bairro ou onde ocorreu o evento. CAMPO ESSENCIAL.  

 

44. Logradouro: anotar o tipo (avenida, rua, travessa, etc.) e nome completo. 

 

45. Número: anotar o número do logradouro onde ocorreu o evento.  

 

46. Complemento (apto, casa,...): anotar o complemento do logradouro onde ocorreu o evento (ex.: 

Edifício Jangadeiro, Bloco B, apto 402, lote 25, casa 14, etc.). 

50. Zona: preencher o quadrículo com o código correspondente à zona de ocorrência do evento:  

 1-Urbana:  

 2-Rural:  

 3-Periurbana:  



 9-Ignorado:  

51. Hora da ocorrência: preencher com a hora aproximada da ocorrência do evento, declarada ou 

provável, abrangendo o período de 00:00 (zero hora) até 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos). CAMPO ESSENCIAL.  

 

52. Local de ocorrência: preencher os quadrículos com o código correspondente ao local de 

ocorrência do evento segundo a relação abaixo, CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 

 01 - Residência: lugar utilizado como moradia pela pessoa atendida/vítima. Inclui a própria 

residência da pessoa atendida/vítima ou, quando for o caso, a de amigos, parentes, vizinhos, 

cônjuge, namorado(a), provável autor(a) da agressão(a) etc. Pode ser apartamento, casa, 

casa de cômodos, casa de fazenda, dependências residenciais (garagem, jardim, pátio, 

piscina), pensão familiar, barraco, barracão, trailer);  

 02 – Habitação coletiva: inclui acampamento militar, barracão (acampamento de 

trabalhadores), instituição de longa permanência para idosos, casa de repouso, casa de 

estudantes (“república”), caserna, hospital psiquiátrico (quando utilizado como moradia pela 

pessoa atendida/vítima), instituição de acolhimento (abrigo), penitenciária, hospitais colônias, 

pensionato, unidade socioeducativa, unidade de acolhimento, albergue;  

 03 - Escola: inclui campus universitário, colégio, creche, escolas públicas e privadas em 

geral, instituição de ensino médio ou superior, instituição de educação infantil (jardim da 

infância), e outros espaços de educação;  

 04 - Local de prática esportiva: inclui campo e escolinhas de atletismo, futebol, golfe, 

equitação, quadras de basquete, voleibol, pista de patinação,  

 estádio, ginásio, piscina pública, clube, academia, praça com área de esporte e exercícios 

físicos;  

 05 - Bar ou similar: inclui bar, botequim, lanchonete, danceteria, discoteca, casa de shows, 

outros;  

 06 - Via pública: inclui calçadas, ruas, estradas, rodovias, viadutos, pontes, praças, parques, 

pontos/terminais de ônibus, passarelas, entre outros;  

 07 - Comércio/serviços: inclui aeroporto, armazém, banco, butique, shopping center, edifício 

de escritórios, estação ferroviária/rodoviária, estação de rádio ou televisão, garagem 

comercial, hotel, motel, loja, mercado, posto de serviços para veículos a motor, 

supermercado, restaurantes, serviços de saúde (hospital);  

 08 - Indústrias/construção: inclui central elétrica, dependências industriais, dique seco, 

edifício em construção/industrial, estaleiro, jazida, mina, garimpo, plataforma petrolífera e 

outras instalações marítimas, túnel em construção, usina de gás, etc;  

 09 - Outro: qualquer outro local não contemplado nas categorias anteriormente citadas. Ex.: 

açude, lagoa, área de acampamento, área de estacionamento, beira-mar, bosque, campo de 

treinamento militar, canal, colina, casa abandonada, córrego, curso de água, deserto, sítios, 



fazendas, pesque-pague, chácaras, matagal, praia, parque de diversões inclusive os públicos 

e outros locais. É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR.  

 99 - Ignorado: quando o local de ocorrência não foi informado pela pessoa atendida/vítima 

ou seu acompanhante  

 

53. Ocorreu outras vezes? Informar se o mesmo tipo de evento que está sendo notificado ocorreu 

outras vezes. Preencher o quadrículo com o código correspondente: 1- Sim 2- Não e 9-Ignorado. 

CAMPO ESSENCIAL. 

 

54. A lesão foi autoprovocada? Preencher o quadrículo com o código correspondente, se a lesão foi 

autoprovocada. Ou seja, nos casos em que a pessoa atendida/vítima provocou agressão contra 

si mesma ou tentou o suicídio. Considera-se tentativa de suicídio o ato de tentar cessar a própria 

vida, porém, sem consumação. 

 Quando esta variável for preenchida com “1-Sim”, preencher o campo 56 com “1- Sim” no 

quadrículo “Outros” e especificar se autoagressão ou tentativa de suicídio.  

55. Essa violência foi motivada por: preencher os quadrículos com o código correspondente à 

motivação da violência segundo a relação abaixo. Caso tenha mais de uma motivação, registrar a 

motivação que mais contribuiu para a ocorrência da violência.  

 01 – Sexismo: É uma ideologia que se pauta no suposto prestígio e poder masculinos sobre 

as mulheres. Reflete-se em um conjunto de condutas construídas, aprendidas, e reforçadas 

culturalmente — cujo exercício está na tentativa e no controle da moral e da conduta 

femininas. Reflete-se na violência contras as mulheres em suas diversas formas. Pode 

aparecer através de xingamentos, atos, chantagens, exposição pública, etc.  

 02 – Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia: É a violência motivada e praticada em 

razão da orientação sexual ou identidade de gênero presumida da vítima podendo a mesma 

ser membro da população LGBT ou não. A homofobia pode ser definida como a aversão 

irracional aos homossexuais e a todos que manifestem orientação sexual ou identidade de 

gênero diferente dos padrões heteronormativos. A violência contra gays é denominada 

homofobia enquanto a discriminação, aversão e ódio contra as mulheres que têm orientação 

sexual diferente da heterossexual, e que se relacionam homoafetivamente com outras 

mulheres é conhecida como lesbofobia. É importante ressaltar que a lesbofobia é uma 

violência resultante de dupla discriminação porque associa também a violência contra as 

mulheres, além da discriminação contra a homossexualidade. Bifobia é a discriminação, 

aversão ou ódio às pessoas bissexuais. Transfobia é a discriminação, aversão, ódio contra 

pessoas transexuais ou travestis. Dentre as variadas formas de manifestação dessas 

violências estão também a violência psicológica (insulto, constrangimento, ameaça) e os 

obstáculos ao acesso aos serviços, ao trabalho e outras.  



 03 – Racismo: A crença de que é justa a divisão da sociedade em grupos definidos pela cor 

da pele, traços físicos e aspectos culturais, de forma a hierarquizá-la. O racismo é utilizado 

como justificativa para a discriminação contra determinados grupos. A discriminação racial ou 

étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 

reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos e liberdades 

fundamentais, em quaisquer campos da vida pública ou privada, conforme Lei nº 

12.288/2010. No Brasil o racismo e a discriminação racial são dirigidos principalmente contra 

a população negra, indígena e quilombola.  

 04 – Intolerância religiosa: é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e 

práticas religiosas ou a quem não segue uma religião. É um crime de ódio que fere a 

liberdade e a dignidade humana.  

 05 – Xenofobia: A xenofobia é uma forma de discriminação social que consiste na aversão a 

pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Considerada como crime de ódio, a 

xenofobia mostra-se através da humilhação, constrangimento, agressão física e moral 

àquele(a) que não é natural do lugar do(a) agressor(a). Teoricamente, xenofobia é a aversão 

apenas a estrangeiros(as), contudo não está estabelecido um termo técnico que designe a 

agressão e o desrespeito a pessoas de diferentes regiões do mesmo país e que também são 

consideradas crimes de ódio. Portanto, a ocorrência de violência motivada por aversão a 

pessoas do próprio país - provindas de diferentes regiões geográficas ou localidades - deve 

ser registrada nessa categoria.  

 06 – Conflito geracional: É um conflito que descreve discrepâncias culturais, sociais ou 

econômicas entre duas gerações, que pode ser causada por trocas de valores ou conflitos de 

interesse entre gerações mais jovens e gerações mais idosas.  

 07 – Situação de rua: considera-se população em situação de rua o grupo populacional 

heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos 

ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros 

públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária 

ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 

moradia provisória (Decreto nº 7.053/2009).  

 08 – Deficiência: quando a violência é motivada por preconceito, desrespeito ou por 

qualquer tipo de discriminação à condição das pessoas com deficiência.  

 09 – Outros: qualquer outro tipo de motivação à violência que não as contempladas nas 

categorias acima. Os casos de violência contra a criança, sem outras especificações devem 

ser contemplados neste campo. Especificar a motivação.  

 99-Ignorado: quando a pessoa atendida não identificar uma motivação para a violência 

sofrida ou não puder informar sobre a motivação da violência.  

 



56. Tipo de violência: Preencher o(s) quadrículo(s) do tipo de violência de acordo com os seguintes 

códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-Ignorado. Lembre-se que, em um mesmo caso, pode haver mais de um tipo 

de violência. Considerar os seguintes conceitos: 

Quando ocorrer dois casos distintos de violência com a mesma vítima envolvendo autores 

diferentes, registrar em duas fichas de notificação 

 Violência Física: são atos violentos, nos quais se fez uso da força física de forma 

intencional, não-acidental, com o objetivo de ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir 

a pessoa, deixando, ou não, marcas evidentes no seu corpo. A violência física também ocorre 

no caso de ferimentos por arma de fogo (incluindo as situações de bala perdida) ou 

ferimentos por arma branca. Atenção! Nos casos declarados como “bala perdida”, anotar 

essa informação em “INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E OBSERVAÇÕES”.  

 Violência Psicológica/Moral: é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, 

desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender 

às necessidades psíquicas de outrem. É toda ação que coloque em risco ou cause dano à 

autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Esse tipo de violência também 

pode ser chamado de violência moral. No assédio moral, a violência ocorre no ambiente de 

trabalho a partir de relações de poder entre patrão e empregado ou empregado e empregado. 

Define-se como conduta abusiva, exercida por meio de gestos, atitudes ou outras 

manifestações, repetidas, sistemáticas, que atentem, contra a dignidade ou a integridade 

psíquica ou física de uma pessoa, que ameace seu emprego ou degrade o clima de trabalho. 

Portanto, a violência moral é toda ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a 

reputação da pessoa. O bullying é outro exemplo de violência psicológica, que se manifesta 

em ambientes escolares ou outros meios, como o ciberbullying.  

 Tortura: é o ato de constranger alguém com emprego de força ou grave ameaça, causando-

lhe sofrimento físico ou mental com fins de: obter informação, declaração ou confissão da 

vítima ou de terceira pessoa; ou provocar ação ou omissão de natureza criminosa; ou em 

razão de discriminação racial ou religiosa. (Lei 9.455/1997).  

 Violência Sexual: é qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder 

e fazendo uso de força física, coerção, intimidação ou influência psicológica, com uso ou não 

de armas ou drogas, obriga outra pessoa, de qualquer sexo e idade, a ter, presenciar, ou 

participar de alguma maneira de interações sexuais ou a utilizar, de qualquer modo a sua 

sexualidade, com fins de lucro, vingança ou outra intenção. Incluem-se como violência sexual 

situações de estupro, abuso incestuoso, assédio sexual, sexo forçado no casamento, jogos 

sexuais e práticas eróticas não consentidas, impostas, pornografia infantil, pedofilia, 

voyeurismo; manuseio, penetração oral, anal ou genital, com pênis ou objetos, de forma 

forçada. Inclui também exposição coercitiva/constrangedora a atos libidinosos, exibicionismo, 

masturbação, linguagem erótica, interações sexuais de qualquer tipo e material pornográfico. 

Igualmente caracterizam a violência sexual os atos que, mediante coerção, chantagem, 

suborno ou aliciamento impeçam o uso de qualquer método contraceptivo ou forcem a 



matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição; ou que limitem ou anulem em qualquer 

pessoa a autonomia e o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência sexual 

é crime, mesmo se exercida por um familiar, seja ele, pai, mãe, padrasto, madrasta, 

companheiro(a), esposo(a).  

 Tráfico de seres humanos: Inclui o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento 

de pessoas, recorrendo à ameaça, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ao 

uso da força ou outras formas de coação, ou à situação de vulnerabilidade, para exercer a 

prostituição, ou trabalho sem remuneração, incluindo o doméstico, escravo ou de servidão, 

casamento servil ou para a remoção e comercialização de seus órgãos, com emprego ou não 

de força física. O tráfico de pessoas pode ocorrer dentro de um mesmo país, entre países 

fronteiriços ou entre diferentes continentes. Toda vez que houver movimento de pessoas por 

meio de engano ou coerção, com o fim último de explorá-las, estaremos diante de uma 

situação de tráfico de pessoas.  

 Violência Financeira/Econômica: é o ato de violência que implica dano, perda, subtração, 

destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, instrumentos de trabalho, bens e 

valores da pessoa atendida/vítima. Consiste na exploração imprópria ou ilegal, ou no uso não 

consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, 

sobretudo, no âmbito familiar, sendo mais frequente contra as pessoas idosas, mulheres e 

deficientes. Esse tipo de violência é também conhecida como violência patrimonial.  

 Negligência/Abandono: é a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e 

cuidados básicos para o desenvolvimento físico, emocional e social da pessoa 

atendida/vítima. Ex.: privação de medicamentos; falta de cuidados necessários com a saúde; 

descuido com a higiene; ausência de proteção contra as inclemências do meio, como o frio e 

o calor; ausência de estímulo e de condições para a frequência à escola. O abandono é uma 

forma extrema de negligência. 

 Trabalho Infantil: é o conjunto de ações e atividades desempenhadas por crianças (com 

valor econômico direto ou indireto) inibindo-as de viver plenamente sua condição de infância 

e adolescência. Refere-se a qualquer tipo de atividade efetuada por crianças e adolescentes 

de modo obrigatório, regular, rotineiro, remunerado ou não, em condições por vezes 

desqualificadas e que põem em risco o seu bem estar físico, psíquico, social e moral, 

limitando suas condições para um crescimento e desenvolvimento saudável e seguro. A 

Constituição Federal estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

pessoas menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (artigo 7º, inciso XXXIII). Quando na 

condição de aprendiz, a atividade laboral deve ocorrer em horários e locais que não impeçam 

a frequência à escola e não prejudiquem a formação e o adequado desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social.  

 Violência por Intervenção legal: Trata-se da 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, 

constrangimento e morte. A Lei nº. 4.898/65 define o crime de abuso de autoridade e 

estabelece as punições para esta prática. A CID-10 adota o termo “intervenção legal e 

operações de guerra” e lhe atribui os códigos de Y35 a Y36.  

 Outros: qualquer outro tipo de violência não contemplado nas categorias anteriormente 

citadas. É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR. Importante! Nos casos de tentativa de suicídio e 

autoagressão, especificá-los nesse campo. 

57. Meio de agressão: preencher o(s) quadrículo(s) do meio de agressão relacionado com o tipo de 

violência registrado no campo 56 e utilizado de acordo com os seguintes códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-

Ignorado. Lembre-se que, em um mesmo caso, pode haver mais de um meio de agressão e que 

todos os quadrículos devem ser preenchidos. Considerar os seguintes conceitos e exemplos de 

meios de agressão: CAMPO ESSENCIAL.  

 Força corporal/espancamento: inclui murro, tapa, soco, empurrão e outros.  

 Enforcamento: inclui estrangulamento, esganadura, ‘gravata’ e outros.  

 Objeto contundente: inclui pau, cassetete, barra de ferro e outros.  

 Objeto pérfuro-cortante: inclui arma branca (faca, canivete, peixeira, facão, navalha, 

estilete, lâmina), caco de vidro, chave de fenda, prego e outros. 

 

 Substância/Objeto quente (queimadura): inclui queimaduras por fogo, água quente, vapor 

d’água, substância química e outras.  

 Envenenamento, Intoxicação: inclui exposição/ingestão/inalação de produtos químicos, 

plantas tóxicas, medicamentos etc.  

 Arma de fogo: inclui revólver, espingarda, carabina, metralhadora e outros.  

 Ameaça: inclui gritos, palavrões, xingamentos, pressão psicológica e outras formas, em 

interlocução direta, por telefone, cartas, internet, etc.  

 Outro: qualquer outro meio de agressão não contemplado nas categorias anteriormente 

citadas. É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR. Ex.: asfixia por ficar preso em ambiente fechado, 

exposição a ruídos de altíssima intensidade, indução, omissão (em caso de negligência), 

entre outros. Especificar ainda outros meios utilizados nos casos de tentativa de suicídio ou 

autoagressão: precipitação de lugar elevado, autoimolação, jogar-se na frente de veículos, 

dentre outros.  

 

58. Se ocorreu violência sexual, qual o tipo? Preencher o(s) quadrículo(s) de acordo com o código 

correspondente: 1-Sim, 2-Não, 8-Não se aplica, 9-Ignorado. Pode haver mais de um tipo de violência 



sexual. CAMPO ESSENCIAL. Atenção! Caso o quadrículo “Sexual” do item 56 (Tipo de violência) 

seja preenchido com os códigos “2-Não” ou “9-Ignorado”, preencher todos os quadrículos dos itens 58 

e 59 com o código “8-Não se aplica”. Considerar os seguintes conceitos e exemplos:  

 Assédio sexual: é a insistência inoportuna, independente do sexo ou orientação sexual, com 

perguntas, propostas, pretensões, ou outra forma de abordagem forçada de natureza sexual. 

É o ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com o emprego de violência, 

prevalecendo-se de relações de confiança, de ascendência, de superioridade hierárquica, de 

autoridade ou de relação de emprego ou serviço, com o objetivo de obter vantagem sexual;  

 Estupro: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso” (Art 213, Lei nº 

12.015/2009). Dentro desse conceito está incluída a conjunção carnal (penetração peniana 

ou de outro objeto no ânus, vagina ou boca), independente da orientação sexual ou do sexo 

da pessoa/vítima.  

 Pornografia infantil: é a apresentação, produção, venda, fornecimento, divulgação e/ou 

publicação de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito (exposição 

de imagens) envolvendo crianças ou adolescentes através de qualquer meio de 

comunicação;  

 Exploração sexual: caracteriza-se pela utilização de pessoas, independente da idade, sexo 

ou identidade de gênero, com fins comerciais e de lucro, seja para a prática de atos sexuais 

(prostituição); a exposição do corpo nu e de relações sexuais ao vivo (striptease, shows 

eróticos), ou mediante imagens publicadas em (revistas, filmes, fotos, vídeos ou sítios na 

internet). No caso de pessoas adultas considera-se exploração sexual quando nessas 

situações não há o consentimento da vítima ou este é obtido com base na força, engano, 

intimidação ou qualquer outra forma de coerção. É considerado explorador sexual, portanto, 

qualquer um que obtenha, mediante qualquer forma de pagamento ou recompensa, serviços 

sexuais, de forma direta ou com recurso de intermediários (agenciamento direto, indução, 

facilitação).  

 Outros: qualquer outro tipo de violência sexual não contemplado nas categorias 

anteriormente citadas. Caso assinale “Outros”, É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR. 

59. Procedimento realizado: preencher o(s) quadrículo(s) do(s) procedimento(s) realizado(s) no 

atendimento da pessoa atendida/vítima de violência de acordo com os seguintes códigos: 1-Sim, 2-

Não, 8-Não se aplica, 9-Ignorado. Se a pessoa atendida/vítima for do sexo masculino, preencher os 

quadrículos referentes à “Coleta de secreção vaginal”, “Contracepção de emergência” e “Aborto 

previsto em lei” com a opção “8-Não se aplica”. CAMPO ESSENCIAL.  

 

 Atenção! Pode haver mais de um procedimento realizado para a mesma pessoa 

 atendida/vítima. Neste caso, preencher os quadrículos correspondentes. 



60. Número de envolvidos: preencher o quadrículo com o código correspondente ao número de 

pessoas envolvidas como prováveis autores(as) da violência: 1-Um, 2-Dois ou mais, 9-Ignorado.  

61. Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida: preencher o(s) quadrículo(s) do vínculo 

entre o(s) provável(is) autor(es) da agressão e a pessoa atendida/vítima de acordo com os seguintes 

códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-Ignorado: CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

 Pai;  

 Mãe;  

 Padrasto;  

 Madrasta;  

 Cônjuge (marido ou esposa);  

 Ex-cônjuge (ex-marido ou ex-esposa);  

 Namorado(a);  

 Ex-namorado(a);  

 Filho(a);  

 Irmão(ã);  

 Amigo(a)/conhecido(a);  

 Desconhecido(a);  

 Cuidador(a): trata-se da pessoa sem vínculo familiar, que exerça a função de auxiliar outrem 

em suas necessidades e atividades da vida diária. Essa função pode ou não ser remunerada, 

como também pode ou não ter vínculo institucional. Ex.: babá, secretária, empregada 

doméstica, cuidador(a) de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), outros;  

 Patrão/chefe;  

 Pessoa com relação institucional: pessoa que pratica violência no exercício de função ou 

atividade institucional. Ex.: profissional de saúde, professor(a), padre, pastor(a), outros;  

 Policial/agente da lei. Ex.: policiais, guardas, carcereiros, agente da justiça, outros;  

 Própria pessoa: nas situações de violência autoprovocada (tentativas de suicídio ou 

automutilação);  

 Outros: qualquer outro(a) provável autor(a) de agressão não contemplado(a) nas categorias 

anteriormente citadas. É OBRIGATÓRIO ESPECIFICAR.  

 

Atenção! Pode haver mais de um provável autor(a) de agressão para a mesma pessoa 

atendida/vítima. Neste caso, preencher os quadrículos correspondentes. 

62. Sexo do provável autor da violência: preencher o quadrículo do sexo do(a) provável autor(a) da 

violência com os seguintes códigos: 1-Masculino, 2-Feminino, 3-Ambos os sexos, 9-Ignorado. 

Quando houver a participação de mais de um(a) provável autor(a) de agressão de sexos diferentes, 

preencher com “3-Ambos os sexos”. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

 



63. Suspeita de uso de álcool: preencher o quadrículo de suspeita de uso de álcool pelo(a) provável 

autor(a) da violência no momento da ocorrência com os códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-Ignorado. A 

pergunta deverá ser direcionada à pessoa atendida/vítima ou ao acompanhante.  

 

64. Ciclo de vida do provável autor da violência: preencher o quadrículo com o código 

correspondente ao ciclo de vida do(a) provável agressor(a). Procurar obter a idade aproximada. 

Inserir a informação do(a) principal autor(a) da violência. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO. 

 1 – Criança: 0 a 9 anos;  

 2 – Adolescente: 10 a 19 anos;  

 3 – Jovem: 20 a 24 anos;  

 4 – Pessoa adulta: 25 a 59 anos;  

 5 – Pessoa Idosa: a partir de 60 anos  

 9 – Ignorada.  

 

65. Encaminhamento: preencher o(s) quadrículo(s) com o código correspondente ao tipo de 

encaminhamento realizado ou orientação de acordo com os códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-Ignorado. 

Considerar os seguintes serviços/instituições: CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO.  

 Rede da Saúde:  

 Rede da Assistência Social:  

 Rede de Educação (Creche, escola, outras)  

 Rede de atendimento à Mulher  

 Conselho Tutelar (Criança/Adolescente);  

 Conselho do Idoso 

 Delegacia de Atendimento ao Idoso 

 Centro de Referência dos Direitos Humanos  

 Ministério Público  

 Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente – DPCA;  

 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM;  

 Outras Delegacias 

 Justiça/Vara da Infância e da Juventude  

 Defensoria Pública  

Atenção! Em caso de encaminhamento para mais de um setor, preencher os quadrículos 

correspondentes. Além dos casos encaminhados formalmente, registrar nesse campo os casos que 

receberam orientação de encaminhamento. 

66. Violência Relacionada ao Trabalho: preencher o quadrículo com os códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-

Ignorado. CAMPO ESSENCIAL.  



Atenção! Considera-se violência relacionada ao trabalho (assédio moral e outras violências), aquela 

que ocorre tanto no local de trabalho como no trajeto para o mesmo (ida e volta).  

67. Se sim, foi emitida a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)? Caso o item 66 for 

preenchido com 1-Sim, preencher o quadrículo da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT) com os códigos: 1-Sim, 2-Não, 9-Ignorado. Quando o item 66 for preenchido com “2-Não” ou 

“9-Ignorado”, preencher o quadrículo com o código “8-Não se aplica”.  

Atenção! A CAT também deve ser preenchida no caso de violência relacionada ao trabalho, e NO 

CASO DE TRABALHADORES(AS) REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(CLT). O PREENCHIMENTO É OBRIGATÓRIO 

68. Circunstância da lesão: Esse campo refere-se à classificação da causa e circunstância da 

violência sofrida pela pessoa atendida/vítima e não à natureza da lesão. Utilizar os códigos do 

Capítulo XX – Causas Externas de Morbidade e Mortalidade (V01-Y98) da Classificação Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). (VER ANEXO 2) CAMPO ESSENCIAL.  

 

69. Data do encerramento: preencher com a data da notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OBRIGATÓRIO. 

 

XIV - Notificador 

Município/Unidade de Saúde: deve ser registrado o nome do município onde está localizada a 

unidade que realizou a notificação e o nome da unidade notificadora. Informar também o código do 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) da unidade de saúde ou outra fonte 

notificadora que realizou a notificação.  

Nome: informar o nome do(a) notificador(a). Ex.: José Ramos. CAMPO DE PREENCHIMENTO 

OPCIONAL 

Função: informar a função do(a) notificador(a). Ex.: assistente social, enfermeiro(a), dentista, 

médico(a), psicólogo(a), ou outro(a) profissional. CAMPO DE PREENCHIMENTO OPCIONAL 

Assinatura: A pessoa que preencheu a ficha de notificação individual deve assiná-la. CAMPO DE 

PREENCHIMENTO OPCIONAL 

  



ANEXO I – LISTA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



ANEXO II  

CID 10 - Capítulo XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade  

  V01 - X59 - Acidentes 

o V01 - Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a pedal 

o V02 - Pedestre traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três 

rodas 

o V03 - Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou 

caminhonete 

o V04 - Pedestre traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou 

com um ônibus 

o V05 - Pedestre traumatizado em colisão com trem [comboio] ou um veículo ferroviário 

o V06 - Pedestre traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado 

o V09 - Pedestre traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de 

transporte não especificados 

o V10 - Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal 

o V11 - Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal 

o V12 - Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três rodas 

o V13 - Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, "pick up" ou caminhonete 

o V14 - Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou um 

ônibus 

o V15 - Ciclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário 

o V16 - Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado 

o V17 - Ciclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado 

o V18 - Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão 

o V19 - Ciclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de 

transporte não especificados 

o V20 - Motociclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal 

o V21 - Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a pedal 

o V22 - Motociclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou três 

rodas 

o V23 - Motociclista traumatizado em colisão com um automóvel [carro], "pick up" ou 

caminhonete 

o V24 - Motociclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado ou 

um ônibus 

o V25 - Motociclista traumatizado em colisão com um trem ou um veículo ferroviário 

o V26 - Motociclista traumatizado em colisão com outro veículo não-motorizado 

o V27 - Motociclista traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado 

o V28 - Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão 



o V29 - Motociclista traumatizado em outros acidentes de transporte e em acidentes de 

transporte não especificados 

o V30 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um pedestre 

ou um animal 

o V31 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo a 

pedal 

o V32 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo 

a motor de duas ou três rodas 

o V33 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um 

automóvel, "pick up" ou caminhonete 

o V34 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um veículo 

de transporte pesado ou um ônibus 

o V35 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um trem 

[comboio] ou um veículo ferroviário 

o V36 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com outro veículo 

não-motorizado 

o V37 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em colisão com um objeto 

fixo ou parado 

o V38 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em um acidente de transporte 

sem colisão 

o V39 - Ocupante de um triciclo motorizado traumatizado em outros acidentes de 

transporte e em acidentes de transporte não especificados 

o V40 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um pedestre 

ou um animal 

o V41 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo a 

pedal 

o V42 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo 

a motor de duas ou três rodas 

o V43 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um automóvel 

[carro], "pick up" ou caminhonete 

o V44 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um veículo de 

transporte pesado ou um ônibus 

o V45 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um trem 

[comboio] ou um veículo ferroviário 

o V46 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com outro veículo 

não-motorizado 

o V47 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em colisão com um objeto fixo 

ou parado 

o V48 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em um acidente de transporte 

sem colisão 



o V49 - Ocupante de um automóvel [carro] traumatizado em outro acidentes de 

transporte e em acidentes de transporte não especificados 

o V50 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um pedestre ou 

um animal 

o V51 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo a 

pedal 

o V52 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com veículo a motor 

de duas ou três rodas 

o V53 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um automóvel 

[carro] ou uma caminhonete 

o V54 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um veículo de 

transporte pesado ou um ônibus 

o V55 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um trem 

[comboio] ou veículo ferroviário 

o V56 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com outro veículo 

não-motorizado 

o V57 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em colisão com um objeto fixo ou 

parado 

o V58 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em um acidente de transporte 

sem colisão 

o V59 - Ocupante de uma caminhonete traumatizado em outros acidentes de transporte 

e em acidentes de transporte não especificados 

o V60 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um pedestre ou um animal 

o V61 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um veículo a pedal 

o V62 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um veículo a motor de duas ou três rodas 

o V63 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um automóvel [carro] ou uma caminhonete 

o V64 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um outro veículo de transporte pesado ou um ônibus 

o V65 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um trem [comboio] ou um veículo ferroviário 

o V66 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um outro veículo não-motorizado 

o V67 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em colisão com 

um objeto fixo ou parado 

o V68 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em um acidente de 

transporte sem colisão 



o V69 - Ocupante de um veículo de transporte pesado traumatizado em outros 

acidentes de transporte não especificados 

o V70 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um pedestre ou um 

animal 

o V71 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo a pedal 

o V72 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um outro veículo a motor 

de duas ou três rodas 

o V73 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um automóvel [carro] ou 

uma caminhonete 

o V74 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um veículo de transporte 

pesado ou um ônibus 

o V75 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um trem [comboio] ou 

um veículo ferroviário 

o V76 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com outro veículo não-

motorizado 

o V77 - Ocupante de um ônibus traumatizado em colisão com um objeto fixo ou parado 

o V78 - Ocupante de um ônibus traumatizado em um acidente de transporte sem 

colisão 

o V79 - Ocupante de um ônibus traumatizado em outros acidentes de transporte e em 

acidentes de transporte não especificados 

o V80 - Pessoa montada em animal ou ocupante de um veículo a tração animal 

traumatizado em um acidente de transporte 

o V81 - Ocupante de um trem [comboio] ou um veículo ferroviário traumatizado em um 

acidente de transporte 

o V82 - Ocupante de um bonde [carro elétrico] traumatizado em um acidente de 

transporte 

o V83 - Ocupante de um veículo especial a motor usado principalmente em áreas 

industriais traumatizado em um acidente de transporte 

o V84 - Ocupante de um veículo especial a motor de uso essencialmente agrícola 

traumatizado em um acidente de transporte 

o V85 - Ocupante de um veículo a motor especial de construções traumatizado em um 

acidente de transporte 

o V86 - Ocupante de um veículo especial para qualquer terreno ou de outro veículo a 

motor projetado essencialmente para uso não em via pública, traumatizado em um 

acidente de transporte 

o V87 - Acidente de trânsito de tipo especificado, mas sendo desconhecido o modo de 

transporte da vítima 

o V88 - Acidente não-de-trânsito de tipo especificado, mas sendo desconhecido o 

modo de transporte da vítima 



o V89 - Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipo(s) de veículo(s) não 

especificado(s) 

o V90 - Acidente com embarcação causando afogamento e submersão 

o V91 - Acidente com embarcação causando outro tipo de traumatismo 

o V92 - Afogamento e submersão relacionados com transporte por água sem acidente 

com a embarcação 

o V93 - Acidente a bordo de uma embarcação, sem acidente da embarcação e não 

causando afogamento ou submersão 

o V94 - Outros acidentes de transporte por água e os não especificados 

o V95 - Acidente de aeronave a motor causando traumatismo ao ocupante 

o V96 - Acidente de uma aeronave sem motor causando traumatismo a ocupante 

o V97 - Outros acidentes especificados de transporte aéreo 

o V98 - Outros acidentes de transporte especificados 

o V99 - Acidente de transporte não especificado 

o W00 - Queda no mesmo nível envolvendo gelo e neve 

o W01 - Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos 

[traspés] 

o W02 - Queda envolvendo patins de rodas ou para gelo, esqui ou pranchas de rodas 

o W03 - Outras quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa 

o W04 - Queda, enquanto estava sendo carregado ou apoiado por outra(s) pessoa(s) 

o W05 - Queda envolvendo uma cadeira de rodas 

o W06 - Queda de um leito 

o W07 - Queda de uma cadeira 

o W08 - Queda de outro tipo de mobília 

o W09 - Queda envolvendo equipamento de "playground 

o W10 - Queda em ou de escadas ou degraus 

o W11 - Queda em ou de escadas de mão 

o W12 - Queda em ou de um andaime 

o W13 - Queda de ou para fora de edifícios ou outras estruturas 

o W14 - Queda de árvore 

o W15 - Queda de penhasco 

o W16 - Mergulho ou pulo na água causando outro traumatismo que não afogamento 

ou submersão 

o W17 - Outras quedas de um nível a outro 

o W18 - Outras quedas no mesmo nível 

o W19 - Queda sem especificação 

o W20 - Impacto causado por objeto lançado, projetado ou em queda 

o W21 - Impacto acidental ativo ou passivo causado por equipamento esportivo 

o W22 - Impacto acidental ativo ou passivo causado por outros objetos 

o W23 - Apertado, colhido, comprimido ou esmagado dentro de ou entre objetos 



o W24 - Contato com elevadores e instrumentos de transmissão, não classificados em 

outra parte 

o W25 - Contato com vidro cortante 

o W26 - Contato com faca, espada e punhal 

o W27 - Contato com ferramentas manuais sem motor 

o W28 - Contato com segadeira motorizada para cortar ou aparar a grama 

o W29 - Contato com outros utensílios manuais e aparelhos domésticos equipados com 

motor 

o W30 - Contato com maquinaria agrícola 

o W31 - Contato com outras máquinas e com as não especificadas 

o W32 - Projétil de revólver 

o W33 - Rifle, espingarda e armas de fogo de maior tamanho 

o W34 - Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas 

o W35 - Explosão ou ruptura de caldeira 

o W36 - Explosão ou ruptura de cilindro de gás 

o W37 - Explosão ou ruptura de pneumático, tubulação ou mangueira, pressurizados 

o W38 - Explosão ou ruptura de outros aparelhos pressurizados especificados 

o W39 - Queima de fogos de artifício 

o W40 - Explosão de outros materiais 

o W41 - Exposição a um jato de alta pressão 

o W42 - Exposição ao ruído 

o W43 - Exposição à vibração 

o W44 - Penetração de corpo estranho no ou através de olho ou orifício natural 

o W45 - Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele 

o W46 - Contato com agulha hipodérmica 

o W49 - Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não especificadas 

o W50 - Golpe, pancada, pontapé, mordedura ou escoriação infligidos por outra pessoa 

o W51 - Colisão entre duas pessoas 

o W52 - Esmagado, empurrado ou pisoteado por multidão ou debandada em massa de 

pessoas 

o W53 - Mordedura de rato 

o W54 - Mordedura ou golpe provocado por cão 

o W55 - Mordedura ou golpe provocado por outros animais mamíferos 

o W56 - Contato com animais marinhos 

o W57 - Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, não-venenosos 

o W58 - Mordedura ou golpe provocado por crocodilo ou aligátor 

o W59 - Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis 

o W60 - Contato com espinhos de plantas ou com folhas aguçadas 

o W64 - Exposição a outras forças mecânicas animadas e às não especificadas 

o W65 - Afogamento e submersão durante banho em banheira 



o W66 - Afogamento e submersão consecutiva a queda dentro de uma banheira 

o W67 - Afogamento e submersão em piscina 

o W68 - Afogamento e submersão conseqüente a queda dentro de uma piscina 

o W69 - Afogamento e submersão em águas naturais 

o W70 - Afogamento e submersão conseqüentes a queda dentro de águas naturais 

o W73 - Outros afogamentos e submersão especificados 

o W74 - Afogamento e submersão não especificados 

o W75 - Sufocação e estrangulamento acidental na cama 

o W76 - Outro enforcamento e estrangulamento acidental 

o W77 - Risco a respiração devido a desmoronamento, queda de terra e de outras 

substâncias 

o W78 - Inalação do conteúdo gástrico 

o W79 - Inalação e ingestão de alimentos causando obstrução do trato respiratório 

o W80 - Inalação e ingestão de outros objetos causando obstrução do trato respiratório 

o W81 - Confinado ou aprisionado em um ambiente pobre em oxigênio 

o W83 - Outros riscos especificados à respiração 

o W84 - Riscos não especificados à respiração 

o W85 - Exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica 

o W86 - Exposição a outra corrente elétrica especificada 

o W87 - Exposição a corrente elétrica não especificada 

o W88 - Exposição a radiação ionizante 

o W89 - Exposição a fontes luminosas artificiais visíveis ou à luz ultravioleta 

o W90 - Exposição a outros tipos de radiação não-ionizante 

o W91 - Exposição a tipo não especificado de radiação 

o W92 - Exposição a um calor excessivo de origem artificial 

o W93 - Exposição a um frio excessivo de origem artificial 

o W94 - Exposição a alta, baixa e a variações da pressão atmosférica 

o W99 - Exposição a outros fatores ambientais artificiais e aos não especificados 

o X00 - Exposição a fogo não-controlado em um edifício ou outro tipo de construção 

o X01 - Exposição a fogo não-controlado fora de um edifício ou de outro tipo de 

construção 

o X02 - Exposição a fogo controlado em um edifício ou outro tipo de construção 

o X03 - Exposição a fogo controlado fora de um edifício ou de outro tipo de construção 

o X04 - Exposição a combustão de substância muito inflamável 

o X05 - Exposição a combustão de roupa de dormir 

o X06 - Exposição a combustão de outro tipo de roupa ou de acessórios 

o X08 - Exposição a outro tipo especificado de fumaça, fogo ou chamas 

o X09 - Exposição a tipo não especificado de fumaça, fogo ou chamas 

o X10 - Contato com bebidas, alimentos, gordura e óleo de cozinha quentes 

o X11 - Contato com água corrente quente de torneira 



o X12 - Contato com outros líquidos quentes 

o X13 - Contato com vapor d'água e com vapores quentes 

o X14 - Contato com ar e gases quentes 

o X15 - Contato com aparelhos domésticos quentes 

o X16 - Contato com aquecedores, radiadores e tubulação 

o X17 - Contato com motores, máquinas e ferramentas quentes 

o X18 - Contato com outros metais quentes 

o X19 - Contato com outras fontes de calor ou com substâncias quentes não 

especificados 

o X20 - Contato com serpentes e lagartos venenosos 

o X21 - Contato com aranhas venenosas 

o X22 - Contato com escorpiões 

o X23 - Contato com abelhas, vespas e vespões 

o X24 - Contato com centopéias e miriápodes venenosas (tropicais) 

o X25 - Contato com outros artrópodes venenosos 

o X26 - Contato com animais e plantas marinhos venenosos 

o X27 - Contato com outros animais venenosos especificados 

o X28 - Contato com outras plantas venenosas especificadas 

o X29 - Contato com animais ou plantas venenosos, sem especificação 

o X30 - Exposição a calor natural excessivo 

o X31 - Exposição a frio natural excessivo 

o X32 - Exposição à luz solar 

o X33 - Vítima de raio 

o X34 - Vítima de terremoto 

o X35 - Vítima de erupção vulcânica 

o X36 - Vítima de avalanche, desabamento de terra e outros movimentos da superfície 

terrestre 

o X37 - Vítima de tempestade cataclísmica 

o X38 - Vítima de inundação 

o X39 - Exposição a outras forças da natureza e às não especificadas 

o X40 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a analgésicos, 

antipiréticos e anti-reumáticos, não-opiáceos 

o X41 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a anticonvulsivantes 

[antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não 

classificadas em outra parte 

o X42 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a narcóticos e 

psicodislépticos [alucinógenos] não classificados em outra parte 

o X43 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias 

farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo 



o X44 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras drogas, 

medicamentos e substâncias biológicas não especificadas 

o X45 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição ao álcool 

o X46 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a solventes orgânicos 

e hidrocarbonetos halogenados e seus vapores 

o X47 - Intoxicação acidental por e exposição a outros gases e vapores 

o X48 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a pesticidas 

o X49 - Envenenamento [intoxicação] acidental por e exposição a outras substâncias 

químicas nocivas e às não especificadas 

o X50 - Excesso de exercícios e movimentos vigorosos ou repetitivos 

o X51 - Viagem e movimento 

o X52 - Estadia prolongada em ambiente agravitacional 

o X53 - Falta de alimento 

o X54 - Falta de água 

o X57 - Privação não especificada 

o X58 - Exposição a outros fatores especificados 

o X59 - Exposição a fatores não especificados 

 X60 - X84 - Lesões autoprovocadas intencionalmente 

o X60 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a analgésicos, antipiréticos e 

anti-reumáticos, não-opiáceos 

o X61 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a drogas anticonvulsivantes 

[antiepilépticos] sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não 

classificados em outra parte 

o X62 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a narcóticos e psicodislépticos 

[alucinógenos] não classificados em outra parte 

o X63 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras substâncias 

farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo 

o X64 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e 

substâncias biológicas e às não especificadas 

o X65 - Auto-intoxicação voluntária por álcool 

o X66 - Auto-intoxicação intencional por solventes orgânicos, hidrocarbonetos 

halogenados e seus vapores 

o X67 - Auto-intoxicação intencional por outros gases e vapores 

o X68 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a pesticidas 

o X69 - Auto-intoxicação por e exposição, intencional, a outros produtos químicos e 

substâncias nocivas não especificadas 

o X70 - Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e 

sufocação 

o X71 - Lesão autoprovocada intencionalmente por afogamento e submersão 

o X72 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de fogo de mão 



o X73 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, carabina, ou 

arma de fogo de maior calibre 

o X74 - Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma de fogo e de 

arma de fogo não especificada 

o X75 - Lesão autoprovocada intencionalmente por dispositivos explosivos 

o X76 - Lesão autoprovocada intencionalmente pela fumaça, pelo fogo e por chamas 

o X77 - Lesão autoprovocada intencionalmente por vapor de água, gases ou objetos 

quentes 

o X78 - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto cortante ou penetrante 

o X79 - Lesão autoprovocada intencionalmente por objeto contundente 

o X80 - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação de um lugar elevado 

o X81 - Lesão autoprovocada intencionalmente por precipitação ou permanência diante 

de um objeto em movimento 

o X82 - Lesão autoprovocada intencionalmente por impacto de um veículo a motor 

o X83 - Lesão autoprovocada intencionalmente por outros meios especificados 

o X84 - Lesão autoprovocada intencionalmente por meios não especificados 

 X85 - Y09 - Agressões 

o X85 - Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas 

o X86 - Agressão por meio de substâncias corrosivas 

o X87 - Agressão por pesticidas 

o X88 - Agressão por meio de gases e vapores 

o X89 - Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas 

especificados 

o X90 - Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não 

especificados 

o X91 - Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação 

o X92 - Agressão por meio de afogamento e submersão 

o X93 - Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão 

o X94 - Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de 

maior calibre 

o X95 - Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não 

especificada 

o X96 - Agressão por meio de material explosivo 

o X97 - Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas 

o X98 - Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes 

o X99 - Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante 

o Y00 - Agressão por meio de um objeto contundente 

o Y01 - Agressão por meio de projeção de um lugar elevado 

o Y02 - Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto em 

movimento 



o Y03 - Agressão por meio de impacto de um veículo a motor 

o Y04 - Agressão por meio de força corporal 

o Y05 - Agressão sexual por meio de força física 

o Y06 - Negligência e abandono 

o Y07 - Outras síndromes de maus tratos 

o Y08 - Agressão por outros meios especificados 

o Y09 - Agressão por meios não especificados 

 Y10 - Y34 - Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada 

o Y10 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a analgésicos, antipiréticos e 

anti-reumáticos não-opiáceos, intenção não determinada 

o Y11 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a anticonvulsivantes 

[antiepilépticos], sedativos, hipnóticos, antiparkinsonianos e psicotrópicos não 

classificados em outra parte, intenção não determinada 

o Y12 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a narcóticos e a psicodislépticos 

[alucinógenos] não classificados em outra parte, intenção não determinada 

o Y13 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras substâncias 

farmacológicas de ação sobre o sistema nervoso autônomo, intenção não 

determinada 

o Y14 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outras drogas, medicamentos 

e substâncias biológicas e as não especificadas, intenção não determinada 

o Y15 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição ao álcool, intenção não 

determinada 

o Y16 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a solventes orgânicos e 

hidrocarbonetos halogenados e seus vapores, intenção não determinada 

o Y17 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros gases e vapores, 

intenção não determinada 

o Y18 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a pesticidas, intenção não 

determinada 

o Y19 - Envenenamento [intoxicação] por e exposição a outros produtos químicos e 

substâncias nocivas e aos não especificados, intenção não determinada 

o Y20 - Enforcamento, estrangulamento e sufocação, intenção não determinada 

o Y21 - Afogamento e submersão, intenção não determinada 

o Y22 - Disparo de pistola, intenção não determinada 

o Y23 - Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção não 

determinada 

o Y24 - Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, intenção 

não determinada 

o Y25 - Contato com material explosivo, intenção não determinada 

o Y26 - Exposição a fumaça, fogo e chamas, intenção não determinada 



o Y27 - Exposição a vapor de água, gases ou objetos quentes, intenção não 

determinada 

o Y28 - Contato com objeto cortante ou penetrante, intenção não determinada 

o Y29 - Contato com objeto contundente, intenção não determinada 

o Y30 - Queda, salto ou empurrado de um lugar elevado, intenção não determinada 

o Y31 - Queda, permanência ou corrida diante de um objeto em movimento, intenção 

não determinada 

o Y32 - Impacto de um veículo a motor, intenção não determinada 

o Y33 - Outros fatos ou eventos especificados, intenção não determinada 

o Y34 - Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada 

 Y35 - Y36 - Intervenções legais e operações de guerra 

o Y35 - Intervenção legal 

o Y36 - Operações de guerra 

 Y40 - Y84 - Complicações de assistência médica e cirúrgica 

o Y40 - Efeitos adversos de antibióticos sistêmicos 

o Y41 - Efeitos adversos de outros antiinfecciosos e antiparasitários sistêmicos 

o Y42 - Efeitos adversos de hormônios e seus substitutos sintéticos e antagonistas, não 

classificados em outra parte 

o Y43 - Efeitos adversos de substâncias de ação primariamente sistêmica 

o Y44 - Efeitos adversos de substâncias farmacológicas que atuam primariamente 

sobre os constituintes do sangue 

o Y45 - Efeitos adversos de substâncias analgésicas, antipiréticas e antiinflamatórias 

o Y46 - Efeitos adversos de drogas anticonvulsivantes (antiepilépticas) e 

antiparkinsonianas 

o Y47 - Efeitos adversos de sedativos, hipnóticos e tranquilizantes [ansiolíticos] 

o Y48 - Efeitos adversos de anestésicos e gases terapêuticos 

o Y49 - Efeitos adversos de substâncias psicotrópicas, não classificadas em outra parte 

o Y50 - Efeitos adversos de estimulantes do sistema nervoso central, não classificados 

em outra parte 

o Y51 - Efeitos adversos de drogas que atuam primariamente sobre o sistema nervoso 

autônomo 

o Y52 - Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho 

cardiovascular 

o Y53 - Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o aparelho 

gastrointestinal 

o Y54 - Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre o 

metabolismo da água, dos sais minerais e do ácido úrico 

o Y55 - Efeitos adversos de substâncias que atuam primariamente sobre os músculos 

lisos e esqueléticos e sobre o aparelho respiratório 



o Y56 - Efeitos adversos de substâncias de uso tópico que atuam primariamente sobre 

a pele e as membranas mucosas e drogas de uso oftalmológico, otorrinolaringológico 

e dentário 

o Y57 - Efeitos adversos de outras drogas e medicamentos e as não especificadas 

o Y58 - Efeitos adversos de vacinas bacterianas 

o Y59 - Efeitos adversos de outras vacinas e substâncias biológicas e as não 

especificadas 

o Y60 - Corte, punção, perfuração ou hemorragia acidentais durante a prestação de 

cuidados médicos ou cirúrgicos 

o Y61 - Objeto estranho deixado acidentalmente no corpo durante a prestação de 

cuidados cirúrgicos e médicos 

o Y62 - Assepsia insuficiente durante a prestação de cuidados cirúrgicos e médicos 

o Y63 - Erros de dosagem durante a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos 

o Y64 - Medicamentos ou substâncias biológicas contaminados 

o Y65 - Outros acidentes durante a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos 

o Y66 - Não administração de cuidado médico e cirúrgico 

o Y69 - Acidente não especificado durante a prestação de cuidado médico e cirúrgico 

o Y70 - Dispositivos (aparelhos) de anestesiologia, associados a incidentes adversos 

o Y71 - Dispositivos (aparelhos) cardiovasculares, associados a incidentes adversos 

o Y72 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em otorrinolaringologia, associados a 

incidentes adversos 

o Y73 - Dispositivos (aparelhos) usados em gastroenterologia e em urologia, 

associados a incidentes adversos 

o Y74 - Dispositivos (aparelhos) gerais de uso hospitalar ou pessoal, associados a 

incidentes adversos 

o Y75 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em neurologia, associados a incidentes 

adversos 

o Y76 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em obstetrícia e em ginecologia, associados 

a incidentes adversos 

o Y77 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em oftalmologia, associados a incidentes 

adversos 

o Y78 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em radiologia, associados a incidentes 

adversos 

o Y79 - Dispositivos (aparelhos) ortopédicos, associado a incidentes adversos 

o Y80 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em medicina física (fisiatria), associado a 

incidentes adversos 

o Y81 - Dispositivos (aparelhos) utilizados em cirurgia geral ou cirurgia plástica, 

associados a incidente adversos 

o Y82 - Outros dispositivos (aparelhos) associados a incidentes adversos e os não 

especificados 



o Y83 - Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por intervenção 

cirúrgica e por outros atos cirúrgicos, sem menção de acidente durante a intervenção 

o Y84 - Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por outros 

procedimentos médicos, sem menção de acidente durante o procedimento 

 Y85 - Y89 - Seqüelas de causas externas de morbidade e de mortalidade 

o Y85 - Seqüelas de acidentes de transporte 

o Y86 - Seqüelas de outros acidentes 

o Y87 - Seqüelas de uma lesão autoprovocada intencionalmente, de agressão ou de 

um fato cuja intenção é indeterminada 

o Y88 - Seqüelas de cuidado médico ou cirúrgico considerados como uma causa 

externa 

o Y89 - Seqüelas de outras causas externas 

 Y90 - Y98 - Fatores suplementares relacionados com as causas de morbidade e de 

mortalidade classificados em outra parte 

o Y90 - Evidência de alcoolismo determinada por taxas de alcoolemia 

o Y91 - Evidência de alcoolismo determinada pelo nível da intoxicação 

o Y95 - Circunstância relativa as condições nosocomiais (hospitalares) 

o Y96 - Circunstância relativa às condições de trabalho 

o Y97 - Circunstâncias relativas a condições de poluição ambiental 

o Y98 - Circunstâncias relativas a condições do modo de vida 

 

 

 

 


