
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

SELO SINASC
Critérios e parâmetros para 2017

Em 2017, a certi�cação com o padrão Ouro ou Prata considerará os parâmetros de�nidos para os critérios de 
pontualidade e qualidade dos dados da Declaração de Nascido Vivo (DN), conforme descrição abaixo:

Pontualidade (*) - Proporção de DN digitadas até o dia 15 do mês 
subsequente ao nascimento dos bebês

Qualidade dos dados (*) - Proporção de informação ignorada ou 
não preenchida nos campos abaixo

Parâmetros

(*) No caso de eventos verdadeiramente ignorados ou DN digitadas em atraso que podem interferir no cumprimento dos crité-
rios, serão avaliadas as justi�cativas apresentadas pelos estabelecimentos de saúde registradas no “Monitora SINASC”.
(**) Novas variáveis incluídas para o Selo SINASC 2017.

 CONTATOS  
e-mail: sinasc@prefeitura.sp.gov.br                     telefones: (11) 3397-2242 / 2253 / 2254 / 2255

home-page: www.prefeitura.sp.gov.br/sinasc

Critérios

Informação 
ignorada ou 

não preenchida 
menor ou igual 
a 0,5% em todos 

os 23 campos

Informação 
ignorada ou 

não preenchida 
menor ou igual  
a 0,5% em pelo 

menos 19 
campos

Selo Ouro Selo Prata

100% 95% a 99%
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41

Peso ao nascer
Apgar 1º minuto
Apgar 5º minuto
Presença de anomalia congênita (sim ou não)
Escolaridade da mãe (**)
Série escolar (**) - última série concluída do ensino fundamental e médio
Raça/cor da mãe
Código de Endereçamento Postal (CEP)
Distrito Administrativo de residência da mãe
Nº de gestações anteriores
Nº de partos vaginais (de gestações anteriores)
Nº de cesáreas (de gestações anteriores)
Nº de nascidos vivos (de gestações anteriores)
Nº de perdas fetais/abortos (de gestações anteriores)
Idade gestacional
Nº de consultas de pré-natal
Mês de gestação em que iniciou o pré-natal
Tipo de gravidez
Apresentação (**)
O trabalho de parto foi induzido (**)
Tipo de parto
Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar (**)
Código de anomalia congênita

Nome do campo


