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RESUMO 

Objetivo. Como os nascidos vivos em domicílio que não são registrados em cartório 

não são captáveis pelo SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos), 

propõe-se o desenvolvimento e teste de um programa de computador chamado 

"SINASC - Interface Simplificada" para servir de interface complementar ao 

SINASC, bem como a criação do formulário DN (Declaração de Nascido Vivo) 

simplificada a ser aplicado e coletado pelos agentes do P ACS (Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde). Métodos. O programa foi criado na linguagem "C++" 

através do programa "BORLAND c++ BUILDER 5" com capacidade de exportar 

seus dados para o SINASC Padrão. Foram obtidos dados sobre os nascidos vivos 

hospitalares e domiciliares referentes ao periodo de 01/05/2002 a 31/0712002 (três 

meses) coletados por agentes do PACS do município de Ilhéus-BA Para a realização 

de uma análise comparativa, foram obtidos na SMS (Secretaria Municipal de Saúde) 

de Ilhéus os dados do SINASC referentes ao mesmo periodo. Resultados. Foram 

coletados 170 formulários simplificados válidos e o banco de dados do SINASC 

Padrão, fornecido pela SMS, com 445 DNs não duplicadas. Das 170 DNs 

simplificadas, 96 foram identificadas como contribuição não redundante ao banco de 

dados padrão, representando 17,7% do total reunido. Conclusões. F oi demonstrada a 

viabilidade de se utilizar os agentes do PACS para melhorar a cobertura do SINASC, 

obtendo-se boa qualidade de preenchimento dos formulários. Também foram 

testadas e aprovadas variáveis alteradas no intuito de melhorar a sua sensibilidade. 
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SUMMARY 

Objective. As the not registered bom alive in home are not captured by the software 

SINASC (Bom Alive Information System), it is proposed the development and test 

of a new software called "SINASC - Simplified Interface" to be a complementary 

interface of SINAS C, as wel1 as the creation of the form DN (Bom Alive 

Declaration) simplified to be applied and collected by the agents of PACS (Health 

Agents Community Program). Methods. The program was created in the language 

"C++" through the program "BORLAND C++ BUILDER 5" with data exporting 

capacity for the official SINASC. The forms were obtained for each of the bom alive 

in the period from 01/05/2002 to 31/07/2002 (three months) collected by PACS 

agents of the city of Ilhéus-Ba. For the accomplishment of a comparative analysis, 

they were obtained in the SMS (City Health Department) of Ilhéus the data from the 

official SINASC to the same period. Results. A total of 170 valid simplified forms 

were collected and the SINASC official database, supplied by the SMS, with 445 not 

duplicated DNs. From the 170 simplified DNs, 96 were identified as non-redundant 

contribution to the official database, representing 17,7% of the total unified. 

Conclusions. The viability of using the agents of P ACS to improve the covering of 

SINASC was demonstrated, as well as the good quality of the new forms filling by 

them. They were also tested and approved altered variables to improve their 

sensibility. 
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