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Conass
Conselho nacional dos secretários estaduais de saúde

Corde
Coordenadoria nacional para as pessoas portadoras de 
deficiência

Crami
Centros regionais de Atenção aos Maus-tratos na 
infância

Creas
Centros de referência especializada de Assistência social

dO
declaração de óbito 

dpVAt
seguro Obrigatório de danos pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Vias terrestres

dst
doenças sexualmente transmissíveis

eCA
estatuto da Criança e do Adolescente

ensp
escola nacional de saúde pública sergio Arouca

Fenaj
Federação nacional dos Jornalistas

iBCCriM
instituto Brasileiro de Ciências Criminais

iBGe
instituto Brasileiro de Geografia e estatística

iML
instituto Médico Legal

inss
instituto nacional de seguridade social 

ipea
instituto de pesquisa econômica Aplicada

Lacri
Laboratório de estudos da Criança 

neapi
núcleo especializado de Atendimento à pessoa idosa

nVH
núcleo de Vigilância epidemiológica Hospitalar 

OMs
Organização Mundial da saúde

Opas
Organização pan-Americana da saúde

pAHO
Acervo da Biblioteca da Organização pan-Americana da 
saúde

Siglas

AA
Alcoólicos Anônimos

Abnapi
Associação Brasileira de prevenção aos Abusos e 
negligências na infância

Abrapia
Associação Brasileira Multiprofissional de proteção à 
infância e à Adolescência 

Aids
Acquired immunological syndrome (síndrome de 
imunodeficiência adquirida)

AiH/sUs
Autorização de internação Hospitalar do sistema Único 
de saúde

ApH
Atendimento pré-hospitalar 

BO
Boletim de Ocorrência policial 

BpC
Benefício de prestação Continuada

CAps
Centro de Atenção psicossocial 

CAt
Comunicação de Acidentes de trabalho 

Cemicamp/Unicamp
Centro de pesquisas Materno-infantil de Campinas/
departamento de tocoginecologia da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade de Campinas

CGdAnt/dasis/sVs
Coordenação Geral de doenças e Agravos não 
transmissíveis/departamento de Análise de situação de 
saúde/secretaria de Vigilância em saúde

Cid
Classificação internacional de doenças

Cid 10
Classificação internacional de doenças, décima revisão

Cidid
Classificação internacional das deficiências, 
incapacidades e desvantagens

CMC
Coeficiente de Mortalidade por Causa

Conade
Conselho nacional dos direitos das pessoas portadoras 
de deficiência

Conasems
Conselho nacional dos secretários Municipais de saúde
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senasp
secretaria nacional de segurança pública

sepM
secretaria especial de políticas para as Mulheres 

siH/sUs
sistema de informações Hospitalares do sistema Único de 
saúde

siM
sistema de informações sobre Mortalidade

sinitox
sistemas de informação do sUs para envenenamentos e 
intoxicações

sisav
sistema de informações em saúde para Acidentes e 
Violências

suas
sistema Único de Assistência social 

sUs
sistema Único de saúde 

Unicef
Fundo das nações Unidas para a infância

Unesco
Organização das nações Unidas para a educação, a 
Ciência e a Cultura

Viva
Vigilância de Violências e Acidentes em serviço sentinela

WHOLis
sistema de informação da Biblioteca da OMs

pair
programa de Ações integradas e referenciais de 
enfrentamento à Violência sexual infanto juvenil no 
território Brasileiro

pair
programa de Atividades integradas referenciais 

pnAisM
política nacional de Atenção integral à saúde da Mulher

pnH-HumanizasUs
política nacional de Humanização do sUs 

pnrMAV
política nacional de redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências

prMMAt
redução da Morbimortalidade por Acidentes de trânsito

prOnAsCi
programa nacional de segurança pública com Cidadania

pti
projeto terapêutico individual

ripsa
rede interagencial de informações para a saúde 

rOs
registros de Ocorrências policiais

samu
serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

sedH
secretaria especial dos direitos Humanos
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