
8h30 às 12h30Horário:

8h30 – Recepção, credenciamento e retirada de materiais.

9h00 a 10h30 – Microcefalia no município de São Paulo

Athene Maria de Marco França – Médica Pediatra,  Coordenadora da Saúde da Criança e do 
adolescente da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. (apresentação)
 
Adalberto Kiochi Aguemi  - Médico, Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FEBRASGO, 
e Coordenador da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. 
(apresentação)

Dulce Maria de Almeida Gomes Junqueira - Coordenadora - Rede CIEVS COVISA.G - 
Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - 
SMS. (apresentação)

Eneida Sanches Ramos Vico, Enfermeira da Gerência do Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos (SINASC) / Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo. (apresentação)

10h30 – Coral Vozes da COVISA

10h50 – Novidades do SINASC – Eliana de Aquino Bonilha - Gerente do Sistema de Informação 
sobre Nascidos Vivos (SINASC) / Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo. (apresentação)

XII Seminário da Análise da Qualidade 
e Informação do SINASC 

PROGRAMA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

17 de março de 2016Data:

1. Notificação no SINASC municipal de São Paulo dos nascidos vivos com diagnóstico de microcefalia

• Os hospitais deverão registrar na Declaração de Nascido Vivo todos os casos confirmados de 
microcefalia, cujo código é Q02, de acordo com a CID-10 (OMS).
• O perímetro cefálico do RN deve ser medido após 24 horas de vida. 
• O ponto de corte para rastreamento de microcefalia dos recém-nascidos pré-termo, termo 
e pós-termo, leva em conta sexo e idade gestacional x perímetro cefálico inferior a -2 
desvios-padrão (-2 DP) segundo Intergrowth-21st.

Secretaria Municipal da Saúde 
Coordenação Epidemiologia e Informação – CEInfo 
Gerência do SINASC

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/eventos/Apresentacao-Saude_da_Crianca_Adolescente.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/eventos/Apresentacao-Saude_da_Mulher.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/eventos/Apresentacao-Coordenacao_de_Vigilancia_em_Saude.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/eventos/Apresentacao-Gerencia_do_SINASC.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/eventos/Apresentacao-Novidades_do_SINASC.pdf


• Anotar o perímetro cefálico no campo 41 da DN (descrição das anomalias congênitas 
observadas).
• Se a criança apresentar outras anomalias, além da microcefalia, estas também deverão ser 
registradas.
• Digitar a DN no SINASC, assim que confirmada a microcefalia.
• Comunicar a Gerência do SINASC por e-mail: sinasc@prefeitura.sp.gov.br, informando o 
número da DN, perímetro cefálico, nome da mãe do nascido vivo e data de nascimento.

2. O “Protocolo de ações e cuidados para mulheres e crianças do município de São Paulo” 
está disponível em www.prefeitura.sp.gov.br/sinasc em publicações.

3. Preenchimento do campo 37 da Declaração de Nascido Vivo. Em quais circunstâncias se 
considera indução ou do parto?  

Resposta: Apenas se a gestante chegou ao hospital ou ao setor de pré-parto SEM contrações, 
ou seja, se não estava em trabalho de parto “espontâneo” e, para desencadear contrações, 
recebeu alguma intervenção por meio de métodos farmacológicos  (ocitocina ou misoprostol) 
ou não farmacológicos (amniotomia/rompimento da bolsa ou sonda de Foley). Folder com 
orientações disponível em www.prefeitura.sp.gov.br/sinasc em publicações.

4. MONITORA SINASC –  cada vez mais hospitais estão utilizando. Além do digitador, todos 
aqueles que quiserem conhecer a qualidade das informações do SINASC deverão consultá-lo.

• As justificativas de informação ignorada ou inconsistentes são necessárias, mas devem ser 
claras. 
• Atenção! Não é preciso justificar informações que foram corrigidas no SINASC, pois após cada 
atualização do MONITORA aquilo que foi corrigido não aparecerá mais nos relatórios.
• NOVIDADE: agora o MONITORA tem uma consulta para verificar as DN digitadas com atraso. 
Verifique se no seu estabelecimento há DN digitada em atraso! Alguns casos poderão ser 
justificados.

5. “Selo SINASC 2015”: a relação de maternidades e hospitais certificados  pela qualidade e 
pontualidade em 2015 foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 12 de março 
de 2016. 
Não deixe de comparecer na solenidade de entrega dos certificados do SELO SINASC 2015 !
Data:  19 de maio de 2016 - quinta-feira
Local: Auditório do Hospital Santa Catarina, Avenida Paulista, 200, térreo (Metrô Brigadeiro – 
linha verde)
Horário: das 8h30 às 12h30.
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