SINAIS E SINTOMAS QUE PODEM INDICAR VIOLÊNCIA
CICLO DE VIDA

ALTERAÇÕES
•

Choro injustificado;

•

Irritabilidade frequente;

•

Indiferença;

•

Apatia;

•

Tristeza constante;

•

Reações negativas exageradas a estímulos comuns;

•

Atraso no desenvolvimento com perdas e/ou regressões a
fases anteriores;

•

Distúrbios do sono e na alimentação;

•

Atraso escolar, dificuldades de aprendizagem e/ou faltas
frequentes;

•

Ansiedade e/ou medo relacionados a determinadas pessoas,

CRIANÇA

objetos ou situações;
•

Dificuldade de socialização e tendência ao isolamento;

•

Comportamento destrutivo;

•

Pesadelos constantes;

•

Baixa autoestima e autoconfiança;

•

Hiperatividade;

•

Desidratação,

desnutrição,

higiene

precária,

vestuário

inapropriado ao clima/ambiente, escaras e assaduras.
SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
•

Comportamento sexual incompatível com a idade;

•

Irritabilidade e/ou agressividade;

•

Lesões, edemas e/ou outros desconfortos na região genital
sem outras causas que as justifiquem;

•

Lesões no palato ou dentes anteriores;

•

Sangramento vaginal em pré púbere;

•

Lesões, sangramento, cicatrizes, dilatação e/ou flacidez do
esfíncter anal sem doença que justifique;

•

Rompimento himenal;

•

Descontrole da micção (enurese ou encoprese);

•

Secreções vaginais ou penianas;

•

DST;

•

Gestação;

•

Aborto.

ADOLESCENTE

•

Desejo e/ou tentativa de autoextermínio;

•

Uso abusivo de drogas;

•

Exposição a riscos;

•

Cometimento de infrações.
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MULHERES

•

Fraturas de ossos e/ou outras lesões no rosto, mãos, pernas,

ADULTO

braços e costelas;
•

Falta de concentração;

•

Irritabilidade;

•

Choro frequente;

•

Crises de pânico e/ou fobias;

•

Autorreprovação, sentimento de inferioridade, fracasso,
insegurança e/ou culpa;

•

Depressão;

•

Isolamento;

•

Evitação em receber visitas;

•

Mudanças frequentes de moradia e emprego;

•

Resistência em buscar serviços especializados.
HOMENS

•

Uso abusivo de álcool e outras drogas;

•

Exposição a riscos;

•

Cometimento de atos ilícitos.

•

Demonstração de medo de cuidados ou familiar;

•

Insegurança em responder perguntas de profissionais de

IDOSO

saúde, consultando antes o cuidador;
•

Sentimento de solidão;

•

Expressões de baixa autoestima;

•

Depressão, agitação e/ou condutas infantis;

•

Faltas e/ou atrasos em consultas previamente agendadas;

•

Visitas frequentes aos serviços de emergência;

•

Contusões, escoriações, queimaduras e/ou lesões em
diferentes estágios de evolução e sem justificativa compatível;

•

Desidratação,

desnutrição,

higiene

precária,

vestuário

inapropriado ao clima/ambiente, escaras e assaduras.
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