
 

 

 

 

1. A Declaração de Nascido Vivo (DN) 

 

Documento em 3 vias, padrão e de uso obrigatório em todo o território nacional para a coleta 

de dados sobre nascidos vivos. Também é o documento hábil, conforme preceitua a Lei dos 

Registros Públicos – Lei 6.015/73, para lavratura da Certidão de Nascimento pelos Cartórios de 

Registro Civil. 

A DN alimenta o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), cujo objetivo 

principal é fornecer informações sobre as características dos nascidos vivos, fundamentais para o 

estabelecimento de indicadores de saúde específicos relacionados à assistência obstétrica, saúde 

da mulher e da criança. 

 

 

2.  Cadastramento de Enfermeiros Obstétricos  

 

Todos os enfermeiros que realizam partos domiciliares deverão realizar o cadastro na 

Coordenadoria de Estatísticas Vitais (CEVITAL) da SESAU para obtenção de DN, seguindo as 

seguintes etapas: 

a) Preencher o formulário eletrônico “Cadastro de Enfermeiros Obstétricos de Campo 

Grande – MS para retirada de DN”, disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWPs13spZap4xHZAkv4Ci-

1ZtdMUeWio5G7xVM7ztLMQEeDw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

b) Agendar pelo telefone 2020-1582 a entrega das cópias dos seguintes documentos na 

CEVITAL: diploma de graduação em enfermagem, diploma de especialização em 

enfermagem obstétrica, documento do COREN-MS, comprovante de residência em 

Campo Grande. 

 

 

3.  Fluxo  

 

Para a retirada de DN para uso dos Enfermeiros Obstétricos em partos domiciliares, estes 

deverão agendar a ida à CEVITAL pelo telefone 2020-1582, quando serão fornecidas as vias 

devidamente protocoladas mediante termo de responsabilidade assinado. 

 

NOTA TÉCNICA Nº03.2020/CEVITAL/SVS/SESAU 
 
ASSUNTO: Cadastramento e distribuição de Declaração de Nascido Vivo para partos domiciliares 
com assistência de Enfermeiro Obstétrico no município de Campo Grande - MS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWPs13spZap4xHZAkv4Ci-1ZtdMUeWio5G7xVM7ztLMQEeDw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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A DN deverá ser preenchida pelo profissional que prestou a assistência e terá o seguinte 

destino: 

 

 

 

4. Considerações Gerais 

 

 A Declaração de Nascido Vivo não pode ser rasurada. Quando houver preenchimento incorreto 

de qualquer campo, deverá ser retificado na lateral do documento informando o campo a ser 

corrigido e a resposta correta, sendo a retificação carimbada e assinada; 

 Caso ocorra qualquer evento que inviabilize a documentação, esta deve ser encaminhada para 

SESAU para realizar o cancelamento da numeração no sistema; 

 É proibido abreviação de nomes; 

 Caso a parturiente não tenha realizado o pré-natal e não saiba a data da última menstruação 

(DUM), colocar a idade gestacional estimada pelo exame clínico, como método de Capurro ou 

Ballard; 

 Se durante o processamento das informações na CEVITAL forem detectados campos não 

preenchidos ou com inconsistência de dados, será realizado contato com o profissional para o 

devido preenchimento ou retificação. 

 

Campo Grande, 06 de julho de 2020 

 

 

 

 

Profissional que prestou a assistência no Parto Domiciliar

PREENCHE AS TRÊS VIAS

1ª VIA - BRANCA

Profissional que prestou a assistência 
encaminha para a CEVITAL em até 7 dias 

úteis após o ocorrido.

CEVITAL digita e arquiva a 1ª via

2ª VIA - AMARELA

Entrega para mãe, pai ou outro 
responsável para ser utilizada na 

obtenção da Certidão de Nascimento 
junto ao Cartório de registro Civil.

Cartório de Registro Civil arquiva a 2ª via

3ª VIA - ROSA

Entrega para mãe, pai ou outro 
responsável para apresentar na primeira 
consulta na unidade de saúde que, por 

sua vez, arquiva o documento.

OU

Profissional que prestou assistência 
arquiva a 3ª via.

Bruno Holsback Uesato 

Coordenador de Estatísticas Vitais 

CEVITAL/SVS/SESAU 

Veruska Lahdo 

Superintendente de Vigilância em Saúde 

SVS/SESAU 


