
SISNOV/SINAN - Notas Técnicas 
 

Origem dos dados 
 

Os dados disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Agravos de 

Notificação – SINAN/DATASUS/MS, acrescidos de dados do Sistema de Notificação 

de Violências em Campinas – SISNOV. 

 

O SISNOV/SINAN tem como fontes a FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 

INDIVIDUAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS 

documento padronizado pelo Ministério da Saúde e a ficha própria do SISNOV. 

 

As fichas são digitadas pelas unidades no SISNOV e depois de revisão são digitadas 

no SINAN. 

 

Embora as bases de dados sejam muito semelhantes alguns campos existem 

somente no SISNOV e foram acrescentados à base de dados originada no SINAN, e 

estão indicadosmarcados nesta nota com (*). 

 

 

 “Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do 

poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra 

um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar 

em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (OMS, 2002)”.   

 

 São objetos de notificação os casos suspeitos ou confirmados de: 

1. Violência doméstica – exercida contra pessoas de ambos os sexos e 

em todas as idades. Também chamada de violência intrafamiliar. 

2. Violência sexual – exercida contra pessoas de ambos os sexos e em 

todas as idades, doméstica ou urbana. 

3. Outras violências objeto de notificação: 

3.1  Violência autoprovocada – violência que ocorre em ambos os 

sexos e em todas as idades. Inclui as tentativas de suicídio e os 

suicídios. 

3.2  Tráfico de pessoas – exercida contra pessoas de ambos os 

sexos e em todas as idades. 

3.3  Intervenção por agente legal público – exercida contra 

pessoas de ambos os sexos e em todas as idades. 

3.4  Violência financeira/econômica ou patrimonial – exercida 

nas situações em que a lei obriga a notificação de violências, ou 

seja, contra crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas. 

Esse objeto de notificação também se aplica às pessoas com 

graus severos de deficiência ou transtorno mental em função de 

sua grande vulnerabilidade. 

3.5  Negligência/abandono – exercida nas situações em que a lei 

obriga a notificação de violências, ou seja, contra crianças, 

adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Esse objeto de 

notificação também se aplica às pessoas com graus severos de 

deficiência ou transtorno mental em função de sua grande 

vulnerabilidade. 



3.6  Violência contra criança – ambos os sexos, seja doméstica ou 

não, independentemente do tipo ou natureza da violência. 

3.7  Violência contra adolescente – ambos os sexos, doméstica ou 

não, independentemente do tipo ou natureza da violência. 23 

3.8  Violência contra a mulher – todas as idades, doméstica ou 

não, independentemente do tipo ou natureza da violência. 

3.9  Violência contra pessoa idosa – ambos os sexos, doméstica 

ou não, independentemente do tipo ou natureza da violência. 

3.10 Trabalho infantil – menores de 16 anos, ambos os sexos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

3.11 Violência Física e Fatal – expressões ou modalidade de atos 

violentos que podem ocorrer para qualquer sexo ou idade. 

3.12 Violência Psicológica/Moral – qualquer sexo e idade 

3.13 Bullying – na prática, acontece quando um estudante ou 

mais, de forma intencional, elege como alvo outro (ou outros) 

contra o qual desfere uma série de maus-tratos repetitivos, 

impossibilitando sua defesa. 

 

Atualização dos dados 
 

No Tabnet-Campinas, a base de dados é atualizada mensalmente, podem ser feitas 

correções nos dados já digitados, assim como inclusão de novos registros. Por esse 

motivo, as informações obtidas no Tabnet estão sujeitas à revisão, podendo ser 

modificadas e atualizadas.  

 

 
Descrição das variáveis disponíveis para tabulação 

 

Ano da Notificação/Períodos disponíveis 

Corresponde ao ano da notificação no SISNOV. Estão disponíveis os dados a partir 

de 2009. 

 

Mês da Notificação 

Corresponde ao mês da notificação no SISNOV, não há prazo determinado para 

lançamento da notificação no sistema. 

 

Ano e Mês da Ocorrência. 

Corresponde às datas informadas para ocorrência.  

 

Unidade Federada de Ocorrência, Município de Ocorrência BR e SP. 

Sigla do estado de ocorrência da violência 

 

Unidade Federada de residência 

Sigla do estado de residência da vítima 

 

Município de Residência BR e SP 

Município de residência da vítima 

 



(*) Tipo de unidade notificadora:  unidades notificantes agrupadas por área ou tipo de 

gestão.  

 SMS/próprias 

 SMCAIS/cofinanciadas 

 UNICAMP/CAISM/HC 

 SMS/PA/PS , SMCAIS/próprias 

 PSI/HM Celso Pierro 

 SEGURANCA 

 SME 

 Ignorada 

SMS=Secretaria municipal de Saúde, SMCAIS=Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência e 

Inclusão Social, SEGURANÇA= Guarda Municipal de Campinas e Delegacia de Defesa da 

Mulher, SME=Secretaria Municipal de Educação 

Distrito de Saúde Notificante:  

 Norte, Sul, Leste, Sudoeste, Noroeste, Ignorado. 

correspondem às áreas de abrangência dos Distritos de Saúde que guardam uma boa 

correlação coma ás áreas dos ditritos da Secretaria de Educação e da Secretaria Municipal da 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social. 

 

(*) Distrito de Saúde de Residência da Vítima: 

Norte, Sul, Leste, Sudoeste, Noroeste, Ignorado. 

correspondem às áreas de abrangência dos Distritos de Saúde que guardam uma boa 

correlação coma ás áreas dos ditritos da Secretaria de Educação e da Secretaria Municipal da 

Cidadania, Assistência e Inclusão Social. 

 

Faixa Etária do paciente por ocasião da Notificação 

 CICLO DE VIDA: 0-9, 10-19,20-59 e 60 e + 

 Faixa de Idade ECA: 0-11 e 12-17 

 Faixa de Idade MULHER 18A59: 18-19, 20-24,25-29,30-39,40-59 

 Faixa de Idade Pessoa Idosa: 60-69, 70-79,e 80 e + 

 Idade5em5: idade de 5 em 5 anos 

Escolaridade: 

Ignorada/Branco, Analfabeto, 1ª a 4ª série incompleta do EF, 4ª série completa do 

EF, 5ª a 8ª série incompleta do EF, Ensino fundamental completo,           Ensino 

médio incompleto, Ensino médio completo, Educação superior incompleta,                

Educação superior completa, Não se aplica.    

 

Raça/Cor 

Conforme utilizado pelo IBGE:  Ignorado/Branco, Branca, Preta, Amarela, Parda, Indígena 

 

Sexo 



Ignorado, Masculino, Feminino 

 

Situação Conjugal 

Ignorado/Branco, solteiro, , casado/ união consensual, viúvo, separado, não se aplica 

 

Relações  sexuais 

Ignorado/Branco, só com homens, só com mulheres, com homens e mulheres, não se aplica 

 

Deficiência/Transtorno 

Ignorado/branco, sim, não. 

 

Local de Ocorrência 

Ignorado/Branco, Residência, Habitação Coletiva, Escola, Local de pratica esportiva, Bar ou 

Similar, Via pública, Comércio/Serviços, Indústrias/construção, Outros.                      

 

Ocorreu Outras vezes 

Ignorado/Branco, sim, não. 

 

Lesão auto provocada 

Ignorado/Branco, sim, não. 

 

Tipos de Violência 

 Viol Física 

 Viol Psicológica/moral 

 Viol Tortura 

 Viol Sexual 

 Viol Trafico de Seres Huma 

 Viol Finananceira/Econômica 

 Viol Negligência/Abandono 

 Viol Trabalho Infantil 

 Viol Intervenção Legal 

 Viol. Outras 

Meio de Agressão 

 Força corporal Espancamento 

 Enforcamento 

 Objeto Contundente 

 Objeto perf-cortant 

 Substância Objeto Quente 

 Envenenamento 

 Arma de fogo 

 Ameaça 

 Outra Agressão 



Violência sexual 

 Assédio Sexual 

 Estupro 

 Atentado violento pudor (desabilitado  a partir de 2010, embora alguns casos 

tenham sido notificados ainda, para fins estatísticos devem ser somado à 

Violência de Estupro) 

 Pornografia  Infantil 

 Exploração Sexual 

 Outras Violências sexuais 

Número de Envolvidos (refere-se aos autores) 

Ignorado/Branco, um, dois ou mais. 

 

Vínculo / grau de parentesco do autor com a pessoa atendida 

 Pai 

 Mãe 

 Padrasto 

 Madrasta 

 Conjuge 

 Ex-Conjuge 

 Namorado(a) 

 Ex-Namorado(a 

 Filho(a) 

 Irmâo(a) 

 Amigos/Conhecidos 

 Desconhecido(a 

 Cuidador(a) 

 Patrão/Chefe 

 Pessoa com Relação Institucional 

 Policial Ag.Lei 

 Própria Pessoa 

 Outros Vínculos 

 

Sexo do provável autor da agressão 

Em branco, Ignorado, Masculino, Feminino, Masculino e Feminino 

 

Encaminhamento pelo Setor Saúde  

 Em Branco, Ignorado, Encaminhamento Atenção Básica, Internação Hospitalar, Não se aplica           

 

 Encaminhamento da pessoa atendida para outros setores 

 Cons.Tut(crian/adoles 



 Vara da Inf /Juventude 

 Casa de Abrigo 

 Prog Sentinela 

 Del de Defesa da Mulher (DDM) 

 Del Prot Criança/Adoles 

 Outras Delegacias 

 Ministerio Publico 

 Centro Ref da Mulher 

 Cent Ref Assist Social 

 Instituto Medico Legal 

 Outros Setores 

Evolução do Caso 

Ignorado/Branco, Alta, Evasão/fuga, Óbito por violência, Óbito por outras causas 

 

 

 

Formas de contato com a SMS-Campinas 

 

DEVISA – Departamento de Vigilância em Saúde 

Av. Anchieta, 200 - 11º andar 

Telefone: 2116-0233/ 2116-0187 

E-mail: devisa@campinas.sp.gov.br 
 

 

Coordenadoria de Informação e Informática 

Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional 

Av Anchieta, 173 – 5º andar – salas 56, 57, 58 

CEP 13015-100 – Campinas - SP 

Fone: (19) 3235-1813 

 

Críticas, sugestões e dúvidas: 

saude.tabnet@campinas.sp.gov.br 

   

 

mailto:devisa@campinas.sp.gov.br

