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MortalidadeMorbidade

Lesões e Mortes

Custo Pessoal, Familiar, Social

Qualidade e duração da vidaQualidade e duração da vida

Desigualdade social em saúdeDesigualdade social em saúde

Importância em Saúde Pública



Marcos Referenciais

2002 2002 



 2001: Política Nacional de 
Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências- Portaria 
MS/GM nº 737/ 16/05/2001 

 2004: Rede Nacional de Núcleos 
de Prevenção de Violências e 
Promoção da Saúde-Portaria 
MS/GM nº 936 de 19/05/2004.

 2006: Política Nacional de 
Promoção da Saúde- Portaria 
MS/GM nº 687 de 30/06/2006

 Diretrizes nacionais para a 
prevenção do suicídio- Portaria 
MS/GM nº 1.876 de 14/08/2006

• Notificação compulsória de  
agravos à saúde do trabalhador -
Portaria MS nº 777, de 
28/04/2004

Violência e Saúde



SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES





VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA,

SEXUAL E
OUTRAS 

VIOLÊNCIAS



NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL 

E AUTOPROVOCADA



Violência doméstica, 
sexual e/ou outras 

violências integra a lista 
de notificação 
compulsória.

Art 7º - Estabelece a 
obrigação de notificar a 

todos os profissionais de 
saúde no exercício da 

profissão; 

UNIVERSALIZAÇÃO da Notificação de Violência Interpessoal e 
Autoprovocada



Violência doméstica, 
sexual e/ou outras 

violências integra a lista 
de notificação 
compulsória.

Art 7º - Estabelece a 
obrigação de notificar a 

todos os profissionais de 
saúde no exercício da 

profissão; 

UNIVERSALIZAÇÃO da Notificação de Violência Interpessoal e 
Autoprovocada

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
INTERSETORIAL



Inclui Violência domViolência domééstica, sexual e/ou outras violênciasstica, sexual e/ou outras violências na lista de notificação 
compulsória.

E inclui Violência SexualViolência Sexual e Tentativa de SuicTentativa de Suicíídiodio na lista de notificação imediata (em até
24 horas pelo município).

Portaria Nº 1.271, de 06 de Junho de 2014



Lei nº 8.069/1990: Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)

Portaria MS nº 1.968/2001: Notificação de 
Maus-tratos contra Crianças e 
Adolescentes

“Ficha de Notificação de Maus Tratos contra 
Crianças e Adolescentes” (2001)

Portaria MS nº104/2011, nº1271/2014 e 

nº204/2016 – Violências na Lista de 
Notificação Compulsória no SINAN

Marcos Referenciais – Violências contra 
Crianças e Adolescentes



POR QUE NOTIFICAR?

• NOTIFICAR = Proteger/Promover a população em 
situação de risco para a violência e trabalho infantil

• NOTIFICAR = Prevenir novas situações de violências

• NOTIFICAR = Promover mudança cultural sobre o 
tema da violência e trabalho infantil

• NOTIFICAR = Promover direitos



DENÚNCIA E 
NOTIFICAÇÃO
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Ficha de NotificaFicha de Notificaçção/Investigaão/Investigaçção de Violência Domão de Violência Domééstica, stica, 
Sexual e/outras Violências.Sexual e/outras Violências.

Objetivos: 
Descrever o perfil dos atendimentos por violências

(doméstica, sexual e/ou outras violências) nas unidades de 
saúde do município, caracterizando o perfil das vítimas, o 
tipo e local das violências, o perfil do provável autor(a) de 
agressão, dentre outros, e 

Articular e integrar com a “Rede de Atenção e de 
Proteção Social às Vítimas de Violências”, garantindo-se 
assim a atenção integral e humanizada, a proteção e garantia 
de direitos humanos.



1. DEFINIÇÃO DE CASO:

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica / 
intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, 
trabalho escravo, trabalho infantil, 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.

NOTIFICANOTIFICAÇÇÃO DE VIOLÊNCIAS ÃO DE VIOLÊNCIAS 

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL E AUTOPROVOCADA



OBJETO DE NOTIFICAOBJETO DE NOTIFICAÇÇÃOÃO

Homens e Mulheres em todos os ciclos de 
vida

Caso suspeito ou confirmado



OBJETO DE NOTIFICAOBJETO DE NOTIFICAÇÇÃOÃO

Homens e Mulheres em todos os ciclos de 
vida

Violência comunitária 
(extrafamiliar)

Caso suspeito ou confirmado



OBJETO DE NOTIFICAOBJETO DE NOTIFICAÇÇÃOÃO

Homens e Mulheres em todos os ciclos de 
vida

Violência comunitária 
(extrafamiliar)

Notificar violências contra:
Crianças, Adolescentes, 
Mulheres, Pessoas Idosas, 
Pessoas com Deficiência, 
População LGBT e Indígena

Caso suspeito ou confirmado



Notificação do Trabalho 
Infantil – Violências:

- Trabalho de crianças e adolescentes menores de 14 anosmenores de 14 anos;
- ___ em adolescentes de 14 a 15 anos, exceto na condiadolescentes de 14 a 15 anos, exceto na condiçção de ão de 

aprendizaprendiz;
- ___ em adolescentes de 16 a 17 anos sem carteira de trabalho adolescentes de 16 a 17 anos sem carteira de trabalho 

assinadaassinada, exceto como aprendiz (direitos trabalhistas e 
previdenciários assegurados). O trabalho na condição de 
aprendiz e empregado deve ser protegido, não podendo por 
isso ser insalubre, perigoso, penoso e/ou noturno.

- Inserção de trabalhadores adolescentes nas atividades 
definidas na listagem de Trabalho Infantil Perigoso (TIP)listagem de Trabalho Infantil Perigoso (TIP)



Fichas de Notificação
e Instrumento de Entrada de Dados



FICHA DE NOTIFICAFICHA DE NOTIFICAÇÇÃO SINAN VERSÃO ÃO SINAN VERSÃO 
5.15.1

Inclusão das unidades notificadoras de outros setores no instrumento

OBS.: Este instrumento de coleta é único e utilizado para todos os ciclos de 
vida, sexo, raça/cor, independente da orientação ou identidade sexual.



Compromisso Compromisso intersetorialintersetorial

- Carta de Estratégias em Defesa da Proteção Integral 

dos Direitos da Criança e do Adolescente

- Sistema de Garantia de Direitos da População LGBT

- Programa Mulher Viver sem Violência

- Programa Saúde na Escola – PSE 

- Juventude VIVA



Acordo MS, MTUR, MDS, MEC, SDH, SPM, MTE, MJ, 
SEPPIR e SNJ para implantação progressiva e por 
adesão na rede de atenção e proteção às pessoas em 
situação de violência a partir de 2015.  

Necessário pactuação CIT (MS, Conass e Conasems)

As diretrizes para o fluxo de encaminhamento dos casos à
rede de atenção e proteção nos municípios, estados e 
DF e a comunicação ao Conselho Tutelar deverá ser 
instituída por meio de um ato normativo. 

NotificaNotificaçção ão IntersetorialIntersetorial de Violênciasde Violências



MUITO OBRIGADO!

Emerson Luiz Peres
emersonperes@sesa.pr.gov.br

Fones: 41  3330-4566   3330-4545

•E-mail: nucleodapaz@sesa.pr.gov.br


