
 

 
NÚCLEO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E 

ACIDENTES 

 
WEBCONFERÊNCIA 

GT-VIOLÊNCIAS 

VIOLÊNCIA SEXUAL: todos os ciclos de vida 

 

NÚCLEO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES 
 

WEBCONFERÊNCIA – GT-VIOLÊNCIAS 

VIOLÊNCIA SEXUAL: todos os ciclos de vida 



Notificação: uma ação do cuidado 

Compromisso com a pessoa que está em 

sofrimento  

e que necessita de proteção e cuidado. 

Retira os casos de violência da 
 invisibilidade 

Previne a violência de repetição 

1. Rede de Proteção e de Garantia de Direitos 
 

2. Rede de Atenção Integral a Saúde 
(construção intrasetorial no território). 



O profissional que atende pessoas em situação de violência 

tem papel estratégico: 

 

 no encaminhamento  para rede de proteção integral  

 

 na visibilidade dos casos, preenchendo a Ficha de 

Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada. 

Notificar ajuda: 

Conhecer a magnitude e a gravidade das violências e a identificar os tipos de 

violências 

Compreender a situação epidemiológica desse agravo nos municípios, 

estados e no País, 

Estabelecer políticas públicas que favoreçam a diminuição das frequências 

desses agravos. 



Ficha de Notificação de  

Violência Interpessoal/Autoprovocada 



 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-

epidemiologica/homepage/downloads/fichas/violencia_v5.pdf  
 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-

destaques/violencias/ficha_notificacao_indiv_sist_inf_agravos_de_notificacao.pdf 

 

Endereços eletrônicos de acesso à Ficha de 

Notificação de Violência Interpessoal e 

Autoprovocada 

Site CVE 

Site SES 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/violencias/ficha_notificacao_indiv_sist_inf_agravos_de_notificacao.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/violencias/ficha_notificacao_indiv_sist_inf_agravos_de_notificacao.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/violencias/ficha_notificacao_indiv_sist_inf_agravos_de_notificacao.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/violencias/ficha_notificacao_indiv_sist_inf_agravos_de_notificacao.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outros-destaques/violencias/ficha_notificacao_indiv_sist_inf_agravos_de_notificacao.pdf




doméstica 
(intrafamiliar) 

sexual autoprovocada 

tráfico de 
pessoas 

trabalho escravo trabalho infantil 

intervenção legal  tortura 
violências 

homofóbicas 

Homens e Mulheres em todos os ciclos 

de vida Violência 

comunitária 

(extrafamiliar) 

Notificar violências contra: 
Crianças, adolescentes, 

mulheres, pessoas idosas, 
indígenas, pessoas com 

deficiências e população 
LGBT 

Casos suspeitos ou confirmados 

Objeto de Notificação 



Notificação é IMEDIATA - em até 24 horas 

  

Agilizar acesso às medidas de profilaxia às doenças sexualmente 
transmissíveis e hepatites virais. Acesso imediato à contracepção de 
emergência.  

 

Violência Sexual 

 

A Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014 

estabeleceu a notificação imediata (em até 24 horas) 

para os casos:  

 

 tentativa de suicídio 

violência sexual  

 

               

 

Portaria de Consolidação nº4 de 28 de setembro de 2017 



Componente I VIVA Sinan Componente II VIVA Inquérito 

Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada 

Unidades sentinela de  
Urgência e Emergência 

Rede de Serviços de Saúde 

1ª via: Serviço de saúde 
2ª via: Vigilância Epidemiológica 

- Plantões sorteados (amostragem) 
Coleta durante 30 dias consecutivos 

Ocorrência periódica (realização a cada 3 anos)  

Coleta contínua 

 24 hs para violência sexual e tentativa de suicídio 

Única via: Vigilância em Saúde/Vigilância 
Epidemiológica 

      Secretaria Municipal de Saúde 

Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica 

Digitação, consolidação e análise dos dados 

Implementação de políticas de enfrentamento 

      Secretaria Municipal de Saúde 

Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica 

Digitação, consolidação e análise dos dados 

Implementação de políticas de enfrentamento 

Regionais de Saúde 
Consolidação e análise de dados 

Implementação de políticas de enfrentamento 

Secretaria Estadual de Saúde 
Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica 

Consolidação e análise de dados 
Implementação de políticas de enfrentamento 

Ministério da Saúde 
Secretaria de Vigilância em Saúde 
Consolidação e análise de dados 

Implementação de políticas de enfrentamento 

Divulgação dos 
resultados 

Componente I 

Componente II 



Sistema de Vigilância de Violências  
e Acidentes 



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  

COMUNICADO INSTITUCIONAL AO CONSELHO TUTELAR 



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em maio/2019  

COMUNICADO INSTITUCIONAL AO CONSELHO 

TUTELAR 



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  

COMUNICADO INSTITUCIONAL AO CONSELHO DO IDOSO 



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em agosto/2019  



Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada 

 Disparador de processos – instrumento de gestão: 

 

Visibilidade ao problema 

   

Articulação intrassetorial 

  

Organização dos serviços de saúde 

 

Articulação intersetorial  

 

Formação de redes de atenção e proteção às pessoas em situação de violência 

 

GARANTIA DE DIREITO E CIDADANIA 

 

Fonte: Núcleo VIVA-SES-SP- SINAN Net 

* - Dados de 2018 são preliminares; atualizado em 08/03/2019; último acesso em maio/2019  



 

Marcelo Klinger 

 

Maria Carolina Vita Nunes 

  

Sueli de Oliveira Mendes 

 




