República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Sistema de Informação de Acidente de Consumo

Definição de caso: Pessoa que sofreu alguma das seguintes lesões decorrentes de produtos ou serviços: fratura, esmagamento, intoxicação,
afogamento, sufocamento, lesão de órgãos internos, queimadura de média e grande gravidade, lesão de vasos, tendões e nervos.
Dados Gerais
Dados da Pessoa Atendida

2 Data do atendimento

1 N. da Ficha

7 Nome do Paciente

| | | | | |

|

|

3 UF

4 Município de Notificação

|

| | |

6 Data da notificação

Código (CNES)

5 Unidade de Saúde

| | | | | |

8 Data de Nascimento

|

|

| | |

9 Idade

|

|

1-Dia
10 Sexo
2-Mês
3-Ano
9-Ignorado

1-Masculino
2-Feminino
9-Ignorado

11 Raça/Cor
1-Branca
2-Preta
13 UF

12 Município de residência

|
15 Município de ocorrência

|

|

| | |

3-Amarela
4-Parda

5-Indígena

14 (DDD) Telefone

| | | | | | | | |

16 UF

17 Data da ocorrência

|

|

|

| | |

18 PERGUNTAR: O que aconteceu? O que causou o acidente? Como? (anotar o relato sucinto no formulário)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dados Específicos da Ocorrência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 Tipo de acidente 01-Queimadura
02-Sufocação/engasgamento
03-Corpo estranho
04-Afogamento
05-Envenenamento/Intoxicação

06-Ferimento por objeto perfurocortante 11-Queda
07-Queda de objetos sobre pessoa
12-Outros _______________________
08-Choque contra objetos
99-Ignorado
09-Entorse (torção)
10-Compressão dentro/entre objetos

20 Havia algum produto ou serviço envolvido no acidente?

1-Sim

21 Tipo de produto/serviço
01-Alimentos (inclusive bebidas)
02-Automotivos (acessórios para automóveis)
03-Automotores (automóveis, caminhões e ônibus)
04-Brinquedos
05-Esporte e lazer (equip.esportivos, caça e pesca, jetski, etc)
06-Peças e Compon. Mecânicos (prod. de metalurgia, etc)
22 Marca, modelo e nome do fornecedor do produto/serviço

2-Não

9-Ignorado

07-Eletroeletrônicos (tv, lâmpadas, câmeras, etc)
08-Eletrodomésticos (prod. da linha branca, liquidificador, cafeteira, etc)
09-Motociclos (bicicletas, motos e ciclomotores)
10-Informática (tablets, computadores, baterias)
11-Produtos Infantis (cadeiras infantis, andadores, etc)
12-Saúde (saneantes, cosméticos, medicamentos e produtos para saúde)
13-Serviços (parques de diversão, supermercados, transporte público,
restaurantes,etc)
Outros.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

23 Afastamento do trabalho/escola (Absenteísmo)

Lesão

1-Sim

2-Não

9-Ignorado

24 Tempo de afastamento

________________________________________________________________________________

25 Natureza da lesão (considerar somente o diagnóstico principal)
01-Contusão
07-Traumatismo crânio-encefálico 09-Intoxicação
03-Entorse/luxação 05-Amputação
06-Traumatismo 08-Politraumatismo
02-Corte/laceração 04-Fratura
10-Queimadura
dentário

Notificador

26 Parte do corpo atingida (considerar somente o diagnóstico principal)
04-Coluna/medula
07-Membros superiores
01-Boca/dentes
08-Membros inferiores
02-Outra região da cabeça/face 05-Tórax/dorso
09-Genitais/ânus
06-Abdome/quadril
03-Pescoço
Nome do Profissional

11-Outra __________________
99-Ignorado

10-Múltiplos órgãos/regiões
99-Ignorado

Nº registro de categoria profissional

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
MS/MJ/ANVISA 14/01/2014

