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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA OU 
CONFIRMAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E /OU OUTRAS VIOLÊNCIAS 

            Versão 01/11/2011 – Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba - SINAN                            
 
Crianças e Adolescentes: de acordo com o Art. 13 da Lei n◦ 8.069/1990 - ECA 
 
Mulher: de acordo com a Lei n◦ 10.778/2003 e o Decreto-Lei n◦ 5.099/2004. 
 
Pessoa Idosa: de acordo com o Art. 19 da Lei n◦ 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
 
Portaria 104 /2011... considerando a lei n° 10.778/2003...que prevê que no artigo 7° que a 
notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde bem como os 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde e educação. 
 
Nº da ficha - não preencher. 
 
* Campo 3 – preencher com a data do atendimento.  
   
  Campo A – preencher a hora do atendimento.   
 
* Campo 4 - preencher com a sigla da Unidade Federativa (PR). 
 
* Campo 6 - anotar o código numérico da Unidade Notificadora, sempre com 7 (sete) dígitos, de 
acordo com a numeração já estabelecida pela coordenação municipal ( Rede de Proteção).  
 
* Código do CNES – preencher com o CNES do DISTRITO SANITÁRIO. (responsabilidade do 
Distrito Sanitário), com exceção dos hospitais, que utilizarão o CNES próprio.  
 
* Campo 7- preencher com a data da ocorrência da violência. 
 
* Campo 8 - preencher com o nome completo, sem abreviaturas. A notificação é individual, se 
houver mais de uma pessoa envolvida utilizar uma nova ficha. 
 
* Campo 9 - preencher com a data de nascimento, de forma completa: dia / mês / ano. 
 
* Campo 10 - preencher com a idade, observando que no quadrículo (à direita) deverá ser 
anotado o número correspondente a: 1 – hora,  2 – dia, 3 – mês, 4 – ano. 
 
* Campo 11 - preencher conforme legenda. 
 
* Campo 12 - preencher com a idade gestacional. Quando a pessoa atendida for do sexo 
feminino e não estiver gestante, preencher o quadrículo com o código 5-Não. Se a pessoa 
atendida 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. 
 
Campo 13 - preencher o quadrículo com o código correspondente à cor da pele, raça ou etnia 
declarada pela pessoa adulta atendida/ vítima. Nos casos de atendimento de crianças ou incapaz 
a classificação será feita pelo profissional levando em conta os traços predominantes abaixo 
descritos:  
 Amarela - pele branco-amarela, olhos oblíquos e/ou repuxados, cabelos negros e lisos.  
Branca - pele branca, cabelos lisos e/ou ondulados (de louro a negro), nariz estreito e 
proeminente, lábios finos (ou de espessura mediana).  
Indígena - origem indígena ou índia, informação disponibilizada pelo responsável. 
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Negra – pele castanho-escura ou negra, olhos escuros, cabelos encarapinhados ou anelados e 
geralmente escuros, nariz largo e/ou achatado. 
Parda – pele de coloração entre branca e negra, traços evidenciando miscigenação, 
impossibilitando a inclusão do indivíduo nas categorias branco, negro ou amarelo. Inclui-se nessa 
categoria o mulato (negro com branco), o mameluco ou o caboclo (índio com branco), o cafuso 
(negro com índio), ou o mestiço de negro com pessoa de outra cor ou raça. 
 
Campo 14 - preencher conforme legenda. 
 
Campo 15 – não preencher. 
 
Campo 16 - preencher com nome completo, sem abreviaturas. 
 
Campo  E - preencher com nome completo, sem abreviaturas. 
 
*Campo 17- UF: preencher com a sigla da Unidade Federada (UF) de residência da pessoa 
atendida/vítima.  
 
 * Campo 18 - anotar o nome do município da residência da pessoa atendida/vítima. 
 
Campos 19 a 30 – preencher dados de residência conforme o solicitado. 
                              (obs: não preencher campos 24 e 25). 
 
Campo 31 – preencher informando a atividade exercida da pessoa atendida. 
 
Campo 32 - preencher o quadrículo com o código correspondente à situação conjugal ou estado 
civil da pessoa atendida no momento da violência. Nos casos de crianças menores de 10 anos, 
utiliza se a opção 8-Não se aplica.  
 
Campo 33 - preencher o quadrículo com o código correspondente ao sexo do (a) (s) parceiro (a) 
(s) com quem a pessoa atendida se relaciona sexualmente. Em caso de crianças, adolescentes e 
pessoas que declarem não manter relações sexuais, preencher com o código 8-Não se aplica. 
Quando a pessoa atendida não sabe ou não pode informar, preencher com o código 9-Ignorado 
(Ex.: pessoa/vítima inconsciente, desacompanhada ou acompanhada por quem não sabe 
informar). 
 
Campo 34 - informar se a pessoa atendida 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). Caso se assinale o código 2-Não ou 9-Ignorado, todos os 
quadrículos do campo 35 serão preenchidos com 8- Não se aplica. 
 
Campo 35 - caso o campo 34 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 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. 
 
Campo 36 a 42 – preencher dados da ocorrência conforme o solicitado. 
 
Campo 43 e 44 – não preencher.  
 
Campo 45 e 46 – preencher dados da ocorrência conforme o solicitado. 
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Campo 47- preencher com a hora aproximada da ocorrência declarada ou provável, abrangendo 
o período de 00:00 (zero hora) até 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos).  
 
Campo 48 - preencher os quadrículos com o código correspondente ao local de ocorrência  
segundo a relação abaixo: 
 
01 - Residência: lugar utilizado como moradia pela pessoa atendida/vítima. Inclui a sua 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 (asilo), cadeia, casa de repouso, casa de 
estudantes, caserna, hospital psiquiátrico (quando utilizado como moradia pela pessoa 
atendida/vítima), lar de criança, orfanato, penitenciária, hospitais colônias, pensionato, prisão, 
reformatório (unidade sócio-educativa), unidade de acolhimento (“abrigo”); 
 
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; 
 
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-pagues, 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. 
 
Campo 49 – este campo deve ser preenchido considerando-se a história da vítima. O profissional 
que está notificando deve procurar obter neste momento o maior número de informações 
relevantes da história anterior e atual da violência, identificando se o fato observado foi o primeiro 
e único ou se já ocorreu anteriormente.  
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Campo 50 - preencher dados da ocorrência conforme legenda. Quando esta variável for 
preenchida com “1-Sim”, preencher o quadrículo Outro do campo 51 com “1-Sim” e especificar o 
meio utilizado para realizar a lesão autoprovocada. 
 
Campo 51 - preencher conforme a conceituação: 
 
- 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. Ela pode se manifestar de várias formas, como tapas, 
beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, estrangulamentos, queimaduras, 
perfurações, mutilações, dentre outras. A violência física também ocorre no caso de ferimentos 
por arma de fogo (incluindo as situações de bala perdida).  Nos casos declarados como “bala 
perdida”, anotar essa informação em “Observações Adicionais”. 
 
- Psicológica: 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 auto-estima, à identidade ou ao 
desenvolvimento da pessoa. 
 
- Moral - entendido como qualquer conduta de injúria, difamação ou calúnia.  
    Injúria - ofender, mesmo que não seja na frente de outras pessoas; atribuir qualidade negativa 
que ofenda a dignidade ou decoro (verbal, por escrito ou fisicamente). 
    Difamação - falar contra a honra, a reputação, na presença de uma ou mais pessoas 
(desacreditar, sem acusar de crime). 
   Calúnia - acusar alguém de um crime que não cometeu (tem que provar). 
 
Negligência: é a omissão pela qual se deixou de prover as necessidades e cuidados básicos 
para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança e do adolescente, mulheres, 
pessoas idosas e incapazes. O abandono é considerado uma forma extrema de negligência. No 
caso de crianças e adolescentes considerar as modalidades de negligência: 
 
De proteção: quando a integridade da criança ou do adolescente for exposta, o que é 
caracterizado pela ausência ou carência de proteção necessária.  
 
De saúde: quando a criança ou o adolescente não receberem as condições para manutenção de 
sua saúde. Inclui-se também nessa categoria situações em que os pais ou responsáveis não 
proporcionam o atendimento e o cuidado com as necessidades básicas, como higiene, 
alimentação, etc.  
  
De educação: quando os pais ou os responsáveis deixam de efetuar as ações enumeradas 
abaixo, referentes a crianças e adolescentes sob sua responsabilidade: 
1)     Matricular o filho na escola. 
2)     Acompanhar o desenvolvimento escolar de seu(s) filho(s). 
3)     Atender à solicitação de encaminhamentos da escola ou Centro de Educação Infantil para 
tratamento terapêutico ou outros afins.  
 
Estrutural: é “aquela que incide sobre a vida das crianças e dos adolescentes como decorrência 
de questões estruturais, econômicas e sociais resultantes das condições de vida fora do controle 
de sua família, tornando vulnerável o seu crescimento e desenvolvimento” MINAYO, (2002).  
 
Tortura: é o ato de constranger alguém com emprego de força ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da 
vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, promover 
discriminação racial ou religiosa.  
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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 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 sexual infantil, abuso 
incestuoso, assédio sexual, sexo forçado no casamento, jogos sexuais e práticas eróticas não 
consentidas, pornografia infantil, pedofilia, voyeurismo; manuseio, penetração oral, anal ou 
genital, com pênis ou objetos, de forma forçada. Inclui também exposição coercitiva e 
constrangedora a atos libidinosos, exibicionismo, masturbação, linguagem erótica, interações 
sexuais de qualquer tipo e material pornográfico. Igualmente caracterizam a violência sexual os 
atos sexuais mediante coerção, chantagem, suborno ou aliciamento ou ações que limitem ou 
anulem em qualquer pessoa a autonomia e o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 
No caso da mulher considerar também as ações que impeçam o uso de qualquer método 
contraceptivo ou que forcem ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição. A violência 
sexual é considerada crime, mesmo se exercida por um familiar, seja ele, pai, mãe, padrasto, 
madrasta, companheiro(a), esposo(a).  
 
Tráfico de pessoas: 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, escravo ou de servidão, 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. 
 
Financeira/Patrimonial: é o ato de violência que implica dano, perda, subtração, destruição, ou 
retenção de objetos, documentos pessoais, 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 freqüente 
contra as pessoas idosas e mulheres. É também chamada de violência patrimonial. 
 
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 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 o seu leque de opções 
para um crescimento e desenvolvimento saudável e seguro. Salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade. Quando na 
condição de aprendiz, a atividade laboral deve ocorrer em horários e locais que não impeçam a 
freqüência à escola e não prejudiquem a formação e o adequado desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social. 
 
Intervenção Legal: trata-se da intervenção por agente legal público, isto é representante do 
Estado, polícia ou de outro agente da lei no uso da sua função. Segundo o 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. O CID-10 
adota o termo “intervenção legal e operações de guerra” e lhe atribui os códigos de Y35 a Y36. 
Alerta-se para não se fazer uma interpretação equivocada: no exercício da função policial de 
prevenção e repressão de crimes – respeitando tanto os direitos fundamentais da pessoa, como a 
sua integridade física – o agente da lei ou policial, se estritamente necessário, poderá fazer uso 
de força. No entanto, ao extrapolar essa função, sua ação ultrapassa o marco da legalidade: 
torna-se ilegal.  
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Outros: qualquer outro tipo de violência não contemplado nas categorias anteriormente citadas. 
É obrigatório especificar. Ex.: nos casos de tentativa de homicídio ou suicídio, especificar o meio 
utilizado: precipitação de lugar elevado, arma de fogo, enforcamento, envenenamento, dentre 
outros. 
 
Campo 52 - preencher o(s) quadrículo(s) meio de agressão utilizando 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. 
 
Campo I- preencher este campo considerando a seguinte conceituação: 
 
 Violência Doméstica (Intrafamiliar): é toda ação ou omissão que prejudique o bem estar, 
integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro 
membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, 
incluindo pessoas com função de “cuidador “, ainda que sem laços de consangüinidade e em 
relação de poder a outra. 
 
Violência Extrafamiliar: é toda forma de violência praticada  fora do ambiente familiar/ doméstico 
por pessoas  conhecidas ou desconhecidas. 
Violência auto-infligida ou auto-agressão:  é toda  violência praticada contra si mesmo, 
caracterizada pelas tentativas de suicídio, ou o suicídio, as ideações de se matar e as 
automutilações.  
 
Violência Fetal: é a violência praticada pela gestante contra o feto (gestante drogadita, alcoolista 
e ou negligente com o pré-natal, tentativa de aborto e outros). É ainda quando a gestante sofre 
alguma forma de violência física por outra pessoa, através de pontapés, socos na barriga e outras 
formas de agressões inclusive, a negligência. 
 
Institucional: é aquela exercida nos próprios serviços ou instituições abrangendo abusos 
cometidos em virtude das relações desiguais de poder  entre usuários e profissionais.  
 
Campo 53 - 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. Atenção! Caso o 
quadrículo “Sexual” do campo 51 (tipo de violência) seja preenchido com os códigos 2-Não ou 9-
Ignorado, preencher todos os quadrículos dos campos 53 a 55 com o código 8-Não se aplica. 
Caso assinale “Outros”, é obrigatório especificar. 
 
Assédio sexual: é a insistência importuna, junto de alguém, 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 n. 12.015/2009). 
Inclui conjunção carnal (penetração peniana ou de outro objeto no ânus, vagina ou boca), 
independente da orientação sexual ou sexo da vítima;  
 
Pornografia infantil: se dá quando há a apresentação, produção, venda, fornecimento, 
divulgação e/ou publicação, por qualquer meio de comunicação, inclusive a rede mundial de 
computadores (Internet), de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito 
(exposição de imagens) envolvendo crianças ou adolescentes; 
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Exploração sexual: caracteriza-se pela utilização de pessoas, independente da idade e do sexo, 
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, sites na internet). É considerado explorador sexual, 
portanto, qualquer um que obtenha, mediante qualquer forma de pagamento ou recompensa, 
serviços sexuais, de forma direta ou com recurso a intermediários, ou seja, qualquer forma 
(agenciamento direto, indução, facilitação) ou nível (crianças e adolescentes ou não). 
 
Outros: Caso assinale “Outros”, é obrigatório especificar. 
 
Campo 54, J, 55, 56 e 57 - preenchido pelos serviços de saúde: unidade de saúde, CMUM e 
hospitais de referência. 
 
Campo 58 - preencher o quadrículo com o código correspondente à parte do corpo atingida. O 
profissional que no acolhimento da vítima identificou alguma lesão poderá marcá-lo. 
 
 Campo 59 – preencher conforme legenda. 
 
Campo 60 – preencher conforme legenda. Pode haver mais de um provável autor (a) de 
agressão. Neste caso, preencher os quadrículos correspondentes. 
 
 Campo 61 – preencher conforme legenda. Quando houver a participação de mais de um 
provável autor (a) de agressão de sexos diferentes, preencher com 3-Ambos os sexos. 
 
Campo 62 – preencher conforme legenda. A pergunta deverá ser direcionada a pessoa atendida  
ou a seu(s) acompanhante(s) .Se a resposta for Sim e sabe-se o tipo de droga consumida 
preencher o campo K,( que  na primeira versão da ficha constará como L) 
 
Campo 63 – preencher conforme legenda. O encaminhamento ambulatorial inclui: unidade de 
saúde, Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), CMUNS ou hospitais. 
 
Campo 64 – preencher conforme legenda.  Em caso de encaminhamento para mais de um setor, 
preencher os quadrículos correspondentes. 
 
Campo L- preencher conforme encaminhamento solicitado. Nos casos de violência grave contra 
a criança e o adolescente, comunicar imediatamente o Serviço de Atendimento ao Vitimizado 
(SAV) ou o Conselho Tutelar, por meio de envio da notificação por fax. 
 
Campo 65 – preencher conforme legenda. Está se considerando a ocorrência ou não de violência 
relacionada ao trabalho (assédio moral e outras violências), tanto no local de trabalho como no 
trajeto para o mesmo (ida e volta). 
 
 Campo 66 - caso o campo 65 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 campo 65 for preenchido com 2-Não ou 9-Ignorado, preencher o quadrículo com o código 8-
Não se aplica. 
 
Campo 67 – será preenchido no Centro de Epidemiologia / SMS. 
 
* Campo 68 – preencher conforme legenda. Informar se, durante a notificação, houve evidências 
que confirmem a violência ou se somente existe suspeita.  
 
Campos 69 e 70 – preenchido pelos serviços de saúde: unidade de saúde, CMUM e hospitais de 
referência. 
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* Campo 71 – preencher conforme legenda. 
 
Campo NOME DO ACOMPANHANTE - este campo deve ser preenchido com o nome da pessoa 
que está acompanhando a vítima no momento em que os dados relativos à violência estão sendo 
colhidos. 
 
CAMPO Vínculo / Grau de parentesco / Telefone - indicar o grau de parentesco ou tipo de 
afinidade que o responsável tem com a vítima e o telefone para contato. 
 
Dados importantes para mulheres acima de 18 anos 
 
A mulher, considerada capaz, deve ser esclarecida sobre a finalidade das autorizações a seguir. 
As informações contidas na ficha são sigilosas e a sua disponibilização deve ser autorizada pela 
mesma de forma expressa, assinalando Sim ou Não e com assinatura.  
 
Campo M - preencher conforme legenda. 
 
Campo  N – preencher conforme legenda. 
 
Campo O - Decisão de Atenção Compartilhada:  
 
- Disponibilização das informações para o serviço de saúde próximo à sua residência o que 
possibilitará, o melhor acompanhamento do caso. 
  
 - Disponibilização das informações para a Delegacia da Mulher, o que agilizará as 
providências cabíveis. A mulher deverá ser esclarecida que a delegacia poderá solicitar a sua 
presença para esclarecimentos e encaminhamentos. Neste caso, a notificação compulsória 
deverá ser enviada por fax para a delegacia (41 3219-8628). 
 
Testemunha – o registro do nome completo, endereço e documentação de testemunha da 
violência contra a mulher, evitando abreviações, poderá ser útil no encaminhamento judicial do 
caso. A testemunha não precisa estar presente no momento do preenchimento da notificação. 
  
Campo: OBSERVAÇÕES ADICIONAIS / BREVE RELATO DA OCORRÊNCIA - anotar 
informações pertinentes ao ocorrido, explicitando os motivos que levaram à suspeita ou 
confirmação de violência, incluindo-se  dados considerados relevantes. Anotar também citações 
da própria vítima ou acompanhante/responsável.  Se o espaço não for suficiente , utilizar uma 
folha denominada “COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO“, na qual deve constar o nome da vítima, 
data de nascimento, nome da mãe e o número do equipamento notificador.  
 
 
Obs 1: os campos marcados com ( * ) são campos de preenchimento  obrigatório. 
 
Obs 2: os campos de cor cinza não são  preenchidos. 
 
Obs 3: o profissional responsável pelas informações contidas na ficha de notificação deverá se 
identificar somente na terceira via (verde) que ficará na unidade notificadora. 


