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Introdução  

São Paulo é a maior metrópole do país e "ganha" anualmente cerca de 200 mil crianças, ampliando a 

marca de 10,5 milhões de habitantes. Para a caracterização do perfil dos nascidos vivos e de suas 

mães na cidade de São Paulo é essencial que o registro das informações de endereço dos nascimentos 

reflita a realidade desta distribuição na nossa cidade, pois este retrato subsidiará políticas e programas 

voltados a esta população. 

A Declaração de Nascido Vivo (DN) é o documento que reúne informações da mãe e do recém-nascido 

e é utilizado para o registro civil da criança. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo é 

responsável pelo processamento das informações contidas na DN, que por sua vez são preenchidas e 

informadas no sistema pelos hospitais. O registro correto do endereço de residência da mãe na DN e 

sua exata transcrição para o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) exige 

comprometimento dos profissionais envolvidos nesse processo, de modo a organizar a comunicação 

entre todos e favorecer o fluxo dessa e das demais informações.  

Este manual de orientações básicas para preenchimento e codificação dos campos de endereço de 

residência é dirigido às equipes responsáveis pelo SINASC nos hospitais, visando instrumentalizá-los 

para este trabalho. 

Os Mapas pretendem oferecer uma visão abrangente da cidade, dos Distritos Administrativos (DA) que 

a compõem, dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) e dos limites da cidade com outros 

municípios; e as Tabelas possibilitam visualização mais rápida dos códigos correspondentes. 

Por fim, as orientações para a organização prévia do trabalho visam racionalizá-lo, diminuindo o tempo 

de digitação da DN no SINASC. 

Chegamos até estas orientações graças à contribuição de todos aqueles que têm se empenhado no 

aperfeiçoamento do SINASC, acrescentando sempre novas ideias. 

Bom trabalho! 
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Estratégias para codificação e digitação do endereço de residência da mãe 

1º passo - Ordenar as declarações de acordo com a numeração, observando se a sequência está 

completa. Caso falte alguma DN, verificar se foi “esquecida”, cancelada ou extraviada. 

2º passo – Codificar os campos de endereço da mãe. Para isso é necessário conferir as informações 

do nome da rua (logradouro), nº da casa, CEP, bairro e município. Quando a mãe mora em São Paulo 

será necessário localizar o Distrito Administrativo (DA) onde está situado o logradouro de residência 

(Tabela 1 e Mapa 1) e registrar seu código no campo 25 da DN (Figura 1).  

Figura 1 – Destaque dos campos referentes ao endereço de residência da mãe na Declaração de Nascido Vivo 

 

 Qualquer anotação posterior ao preenchimento da DN deverá ser a lápis, por ex.: código do DA. 

 No caso de informação incompleta ou duvidosa verificar no prontuário e procurar obter mais 

informações com a família, para garantir a completude do endereço de residência. 

 O CEP é essencial para confirmar o município de residência materna. As Tabelas 2 e 3 

informam as faixas de CEP da cidade de São Paulo, dos municípios da Região Metropolitana e 

da Baixada Santista. Veja também o mapa 2 que mostra a localização desses municípios e o 

mapa 3 que apresenta as regiões do CEP no Brasil. 

 Município x Bairro: algumas vezes observamos que, por desconhecimento, registra-se como 

bairro o que é cidade, ex.: Francisco Morato, Vargem Grande Paulista, Rio Grande da Serra, 

Ribeirão Pires, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guarulhos, etc. 

Bairro x Município: Outras vezes, registra-se na DN como município aquilo que é bairro, ex.: 

Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Cidade A E Carvalho, Santo Amaro etc.  

 A cidade de São Paulo é dividida em 96 Distritos Administrativos - DA (Lei Municipal 

11.220/1992), conforme mostram a Tabela 1 e Mapa 1. Cada DA é composto por bairros, vilas, 

jardins, etc. e, algumas vezes, áreas de um mesmo bairro pertencerão a distritos diferentes. Por 

isso é necessário fazer uso de ferramentas que ajudem a codificar corretamente o endereço, 

pois bairro não é Distrito Administrativo! 

Ao preencher a Declaração de Nascido Vivo, a família deve informar o nome do bairro, e cabe 

ao responsável pela digitação codificar o Distrito Administrativo, pois esta informação não é do 

conhecimento da maioria das pessoas. 
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Ferramentas para codificação de endereço: 

LocalizaWEB: é um aplicativo desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo que 

auxilia a busca de CEP, logradouro, Distrito Administrativo, além de conter alguns logradouros de 

municípios da região metropolitana de São Paulo. Pode ser acessado no endereço eletrônico: 

www.sinasc.saude.prefeitura.sp.gov.br/localiza/principal.asp ou pelo atalho que se encontra no 

canto superior direito da tela do SINASC. 

Figura 2 – Acesso ao LocalizaWeb 

 

Página eletrônica dos Correios (www.correios.com.br): excelente fonte de consulta para 

logradouros e CEP novos. Entretanto, não informa o DA. 

Guia de logradouros Mapograf e/ou Cartoplam: também são importantes recursos auxiliares. 

SINASC: oferece a possibilidade de consultar as tabelas de Logradouro, Distrito Administrativo, 

Município, Estado e País, conforme Figura 3. Essa consulta deve ser feita antes de iniciar a digitação 

da DN. A tabela de logradouros do município de São Paulo é atualizada constantemente (novas ruas, 

alteração de nomes e de CEP) e também está disponível no Localiza Web.  

Figura 3 – Consulta de logradouros no SINASC 

 

 

 

 
 

No caso de haver qualquer dificuldade para: 

 Encontrar logradouros, Distrito Administrativo, CEP, município, estado, país; 

 Ou contribuição como alteração de CEP ou de nome de logradouro que não consta na tabela do 

SINASC e LocalizaWEB. 

Favor entrar em contato com a gerência do SINASC. Telefones: 3397.2253 / 3397.2254 / 3397.2242 / 

3397.2255   ou   E-mail: sinasc@prefeitura.sp.gov.br 
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3º passo – Organizar as declarações por município de residência da mãe, agrupando separadamente 

as que moram na cidade de São Paulo daquelas que não moram na cidade de São Paulo.  

4º passo - As DN deverão ser digitadas de acordo com o grupo ao qual pertencem. 

Grupo 1 – Se a mãe mora no município São Paulo. 

 Se o endereço de residência com CEP e Distrito Administrativo foi encontrado: no momento 

de inclusão da DN informar que sim, utilizará o cadastro (tabela) de logradouro. Automaticamente, 

o SINASC utilizará também o cadastro de “Bairro”, que apesar do nome, na cidade de São Paulo, é 

constituído pelos 96 Distritos Administrativos (Figura 4).  

 

 

 
Figura 4 – Tela inicial para inclusão da DN quando a mãe mora na cidade de São Paulo e o endereço está na 

tabela de logradouros do SINASC 

 

Atenção ao digitar a DN!  

A sequência das informações no sistema não é igual à do formulário da DN. 

Acompanhe a ordem conforme mostra a Figura 5 e informar em cada campo:  

Campo 23: sigla do Estado ou Unidade da Federação  

Campo 24:  código do município  

Campo 25:  código do Distrito Administrativo e o nome será preenchido automaticamente  

Campo 26: informar o CEP e o sistema preencherá automaticamente o nome do logradouro e o 

CEP (Campo 27) 

Campo 28: automaticamente o sistema preencherá esse campo com o código (1) e nome do Brasil 

Figura 5 –  Tela de digitação da DN, quando a mãe morar na cidade de São Paulo 

 

Quando as condições de uso das tabelas de distrito administrativo e de logradouro forem iguais é 

possível incluir na lista de digitação mais de um número de DN ao mesmo tempo. 



ORIENTAÇÕES	BÁSICAS	PARA	CODIFICAÇÃO	E	DIGITAÇÃO	DOS	CAMPOS	DE	ENDEREÇO	NO	SINASC

 

7 
 

 

 Se o endereço de residência da mãe não foi localizado, mas o Distrito Administrativo foi 

identificado: no momento de inclusão da DN informar que não utilizará a tabela de logradouro, 

mas utilizará a tabela de bairro que se refere ao Distrito Administrativo (Figura 6). 

Figura 6 - Tela inicial para inclusão da DN, quando a mãe morar na cidade de São Paulo, e o endereço não 

consta na tabela de logradouros do SINASC 

 

Grupo 2 – Se a mãe não mora na cidade de São Paulo = reside em outro município, estado ou país. 

 Ao fazer a inclusão da DN informar que não utilizará as tabelas de logradouro e bairro (Figura 7). 

Figura 7 - Tela inicial para inclusão da DN, quando a mãe não mora na cidade de São Paulo 

 

 Na digitação da DN, selecionar o estado (unidade da federação) ao qual pertence o município de 

residência (Tabela 4 e Mapa 4). Em seguida informar o código e o nome do município (digitando o 

nome da cidade, o sistema preenche automaticamente o código). Ver Mapa 2 e Tabelas 2 e 3, que 

trazem códigos e nomes dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo e alguns da 

Baixada Santista. Neste caso, o campo Distrito Administrativo não deve ser preenchido. 

 Demais campos de endereço devem ser informados normalmente: logradouro (rua, avenida, 

praça), número da residência, complemento e CEP.  

Atenção! Mesmo morando em outro município, registrar na DN o nome do bairro e, ao informar esse 

dado no sistema digitá-lo no campo COMPLEMENTO. 

No caso de mãe residente em outro país: digitar o nome do país no campo 26 (o código entrará 
automaticamente). Atenção! O SINASC de forma automática preenche esse campo com Brasil, pois a 
maior parte dos nascimentos é de residentes no Brasil. Consultar Mapa 5.  
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Anexos 

Mapa 1 – Município de São Paulo 
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Mapa 2 -  Municípios da Região Metropolitana de São Paulo e alguns da Baixada Santista 
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Mapa 3 - Regiões do Código de Endereçamento Postal – CEP  no Brasil 

 
 

  

 
 

O Código de Endereçamento Postal – CEP, no Brasil está dividido em 10 regiões, organizado de forma 

que o primeiro algarismo representa a região (inicia a partir do Estado de São Paulo). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

Região 0 
Município de São Paulo e 
Região Metropolitana  

Região 1 

Interior de SP 

Região 2 

Rio de Janeiro e Espírito 
Santo 

Região 3 

Minas Gerais

Região 4 

Bahia e Sergipe 

Região 5 

Pernambuco, 
Alagoas, Paraíba e 
Rio Grande do Norte 

Região 6 

Ceará, Piauí, Maranhão, 
Pará, Acre, Amazonas, 
Amapá e Roraima  

Região 9 

Rio Grande do Sul

Região 7 

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rondonia e Tocantins 

Região 8 

Paraná e Santa Catarina

Atenção para as faixas de CEP ! 

• 01000- 000 a 05999- 999  e  

• 08000- 000 a 08499- 999        

• 06000- 000 a 07999- 999  e  

• 08500- 000 a 09999- 999          

 Cidade de São Paulo

 Demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo
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Mapa 4 – Brasil: Estados ou Unidades da Federação e Capitais 

 
 
Fonte: www.falabonito.com 
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Mapa 5 –   América  do  Sul 

 
 
Fonte: www.america-sul.com/mapa.htm 
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Tabela 1 - Distritos Administrativos do Município de São Paulo 
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Tabela 2 – Municípios da Região Metropolitana de São Paulo e alguns da Baixada Santista segundo 
código do município e faixa de CEP, organizados por ordem alfabética 
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Tabela 3 – Municípios da Região Metropolitana de São Paulo e alguns da Baixada Santista segundo 
código do município e faixa de CEP, organizados por sequência de CEP 
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Tabela 4 – Brasil: Estados ou Unidades da federação e respectivas siglas 
 
 

 



 




