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Origem dos dados 

Os dados de nascidos vivos disponíveis são oriundos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC), sistema este gerido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde. 

As Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde coletam as Declarações de Nascidos Vivos dos 
estabelecimentos de saúde e cartórios e entram, no SINASC, as informações nelas contidas. 

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação 

Observações: 

 A informação de município refere-se ao município de residência da mãe. 

 Não é feita correção para a subenumeração de nascidos vivos. 

 Os nascidos vivos com residência da mãe ignorada são contabilizados nas taxas do estado, mas 
não dos municípios ou suas agregações. 

% de nascidos vivos por parto normal 

Percentual de nascidos vivos por parto normal. Observe-se que este não é exatamente a proporção de 
partos normais, pois os partos múltiplos estão contados de acordo com o número de nascidos vivos, e os 
partos de natimortos não estão contados. 

Nascidos vivos 

Número total de nascidos vivos, por parto normal (vaginal), cesáreo ou não informado/ignorado. 

Nascidos vivos por parto normal 

Número de nascidos vivos por parto normal. Observe-se que este não é exatamente o número de partos 
normais, pois os partos múltiplos estão contados de acordo com o número de nascidos vivos, e os partos de 
natimortos não estão contados. 

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/sinasc/
http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/sinasc/


Seleções Disponíveis 

Município, Região de Saúde 

Local de residência da mãe do nascido vivo. 

Ano, Quadrimestre, Mês 

Ano, quadrimestre ou mês de ocorrência do nascimento. 

 


