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... uma bela e útil  
retroalimentação.



"Todos têm uma rua a 

quem chamam sempre sua"

José Pedro Calheiros



O endereço faz parte da 

identidade da pessoa...



São Paulo é uma das cidades 

maiores do mundo

E confusa...

E populosa...

Com crescimento acelerado e descontrolado...



OUTRAS CIDADES DA REGIÃO 

METROPOLITANA TÊM 

CRESCIMENTO AINDA 

MAIOR....

Santana do Parnaíba: 36,41%

Cotia: 27,36%

Mairiporã: 21,66%

Nos últimos 

10 anos!!



Estação da Luz

Existem locais 

bem conhecidos...



E outros nem tanto...

















Favela no Morumbi



COMO ESTE PROBLEMA 

REFLETE NO SIM E NO 

SINASC?



- as gestantes precisam de 

atendimento...

- o momento do parto nem sempre é 

propício para solicitar documentos... e 

outras informações.

Além disso...



O que fazer?



O problema é muito difícil?

Não compensa nem pensar?

Precisa mesmo corrigir ou melhorar 

a coleta de informações?



Para fazer buscas 

existem vários métodos...





BEM VINDO ÀS 
SOLUÇÕES PARA A 

BUSCA DE ENDEREÇO...

Para quem não tem 
helicóptero!!



ESTRATÉGIAS PARA A 

CODIFICAÇÃO E A 

DIGITAÇÃO DO ENDEREÇO 

DE RESIDÊNCIA DA MÃE 

GANHANDO QUALIDADE E 

TEMPO !!



Estratégias para a codificação e 

a digitação do endereço

1º passo 

Ordenar as declarações preenchidas de 

acordo com a numeração, observando se a 

sequência numérica está completa. 

Caso falte alguma DN, verificar onde ela 

está (cancelada, “esquecida” ou extraviada). 



Estratégias para a codificação e 

a digitação do endereço

2º passo 

Codificar os campos de endereço da mãe

Toda e qualquer anotação na DN deverá ser 

a lápis. Ex: CEP, município, etc.

Verificar no prontuário se algum dado 

estiver incompleto ou duvidoso (município, 

rua, nº da casa, CEP, bairro) .



Estratégias para a codificação e a 

digitação do endereço: ferramentas

SINASC: oferece a possibilidade de consultar várias 

tabelas, entre elas a de logradouros. Para isso deverá ser 

importada tabela de logradouros no formato do sistema. 

Os municípios que não possuem uma tabela de logradouros 

devem digitar sem tabela.

Será que o SINASC do meu 

município possui tabela de

logradouros? 

Será que a tabela de logradouros

está  atualizada?



Na inclusão de DN, não utilizar a 

tabela de logradouros.



Estratégias para a codificação e a 

digitação do endereço: ferramentas

Para utilizar a tabela de logradouros, clicar em TABELAS 

e, a seguir, LOGRADOUROS. A busca pode ser por meio 

do CEP ou endereço.



Estratégias para a codificação e a 

digitação do endereço: ferramentas

LocalizaWeb: oferece busca por CEP, 

logradouro, Distrito Administrativo, bairro, 

além de conter logradouros de municípios 

da região metropolitana de São Paulo.

http://www.sinasc.saude.prefeitura.sp.gov.br/localiza/principal.asp

http://www.sinasc.saude.prefeitura.sp.gov.br/localiza/principal.asp


Estratégias para a codificação e a 

digitação do endereço: ferramentas

Guias de logradouros Mapograf e 

Cartoplam: importantes recursos auxiliares. 

Site dos correios:  www.correios.com.br -

ver o link no próprio LOCALIZA, também 

é excelente fonte de consulta para 

logradouros novos. Entretanto, há apenas 

informação do bairro e não do DA.

http://www.correios.com.br/


Estratégias para a codificação e a 

digitação do endereço: ferramentas

O manual  de orientações elaborado pela 

Gerência do SINASC da SMS-SP traz 

também anexos mapas e tabelas para 

consulta



Estratégias para a codificação e a 

digitação do endereço: ferramentas

E até o google!!



Você sabia que é possível 

procurar os códigos dos 

municípios na tabela do SINASC?

É mesmo... Dá para saber o 

município e a que estado 

pertence...

Aí fica mais fácil saber se a 

localidade é um bairro ou 

município!



Como encontrar o código do 

município na tabela do SINASC





1º

2º

3º





ENGANOS PODEM ACONTECER 

ATÉ NAS MELHORES FAMÍLIAS ...



CEP, bairro e logradouro em branco...



O CEP não é do município de São Paulo...



O campo bairro foi preenchido 

com o município?







Cada Região Postal foi dividida em 10 sub-regiões 

que são indicadas pelo segundo algarismo do CEP



O CEP da cidade de

São Paulo significa

perigo!!



CEP de São Paulo

01000-000 a 05999-999  

08000-000 a 08499-999



CEP da Grande São Paulo

06000-000 a 07999-999

08500-000  a  09999-999.



Tudo isto para possibilitar 

conhecer...



Onde nasceram os bebês 

Número de nascidos 

vivos segundo 

distrito 

administrativo de 

residência da mãe. 

MSP  São  Paulo,  

2010



As gestantes chegam 

dos municípios...

Partos ocorridos no 

município de São 

Paulo, segundo 

município de 

residência da mãe, 

2009 



As gestantes residentes 

em São Paulo vão para 

os municípios...

Nascidos vivos de mães 

residentes no município 

de São Paulo segundo 

município de ocorrência 

do parto, 2009 







Navegar é preciso

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: 

"Navegar é preciso; viver não é preciso".

Quero para mim o espírito desta frase, 

transformada a forma para a casar como eu sou:

Viver não é necessário; o que é necessário é criar.

Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.

Só quero torná-la grande, 

ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a 

(minha alma) a lenha desse fogo.

Fernando Pessoa, O poeta fingidor



Muito obrigada!

Gerência do SINASC: 
Eliana, Denise, Eneida, Ivens, Marina, Noemia 

sinasc@prefeitura.sp.gov.br

Fones: 3397-2242/ 2253/ 2254/ 2255


