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São Paulo, 17 de maio de 2007. 
 
Ofício Circular VE – CRT / DST / Aids – 43/2007 
 
Referente à: Ficha das DST’s no SINANNET 
 

Vimos por meio deste, encaminhar a ficha para notificação das DST’s no 
Estado de São Paulo por meio do Sistema de Informação SINAN-NET, já 
apresentada e discutida anteriormente no último Fórum de Gestores de 
Interlocutores de DST/AIDS (abril 2007). 

Na nova versão do SINANNET, os nomes dos agravos estão diferentes em 
relação ao que era apresentado no SINAN-W.  

Optamos por manter as mesmas nomenclaturas usadas no SINAN-
Windows (desde que esse sistema foi implantado em 2000), a fim de manter as 
séries históricas em relação aos anos anteriores. 

Assim, há duas instruções: 
1) Para aqueles que notificam: permanecem os mesmos nomes de agravos e 

respectivos códigos CID 10 (vide ficha anexo), a saber: 
- Síndrome da Úlcera Genital (Excluído Herpes Genital )- código: N48.5 
- Síndrome do Corrimento Uretral – código: R36 
- Síndrome do Corrimento Cervical- código: N72 
- Sífilis Em Adultos (Excluída a Forma Primária): A53.0 
- Herpes Genital (Apenas o primeiro episódio): A60 
- Condiloma Acuminado (Verrugas Anogenitais) : A 63.0 
 
2) Para aqueles que digitam: entrar a digitação no SINANNET pelo código. 

Aparece o nome do agravo correspondente (aquele definido para esse 
sistema). Em seguida, preencher (digitar) os dados referentes ao caso. 
As alterações na nomenclatura dos agravos por parte do Ministério da 

Saúde na atual versão (SINANNET), para os agravos, são mostradas abaixo, 
com as respectivas nomenclaturas do SINANW: 

 
Código         SINAN Windows                                        SINAN NET 
 
-  A53.0         Sífilis em adulto  
   (excluída a forma primária)                                     Sífillis Latente,  não especificada se 
          recente ou tardia 
 
 
 
 



 
 
 
 - A60              Herpes Genital                                              Infecções Anogenitais 
                  pelo vírus do herpes  
          (herpes simples) 
 
- A63.0          Condiloma Acuminado                                     
                   (Verrugas AnoGenitais)                                         Verrugas Anogenitais  
          (Venéreas) 
 
- N48.5          Síndrome da Úlcera Genital                               Úlcera do pênis                          
                    (excluído Herpes Genital) 
 
- N72            Síndrome do Corrimento Cervical                       Doença Inflamatória do  
          Colo Uterino 
 
- R36            Síndrome do Corrimento Uretral                         Secreção Uretral    
 

Se o caso for uma “Úlcera Genital”, notificá-la como tal e digitar o código 
N48.5. Na tela aparecerá o termo “ úlcera de pênis”. Prosseguir a digitação com as 
demais informações; por exemplo, se for uma mulher com úlcera genital, 
evidentemente preencher a variável SEXO com a letra “F”. E assim sucessivamente 
para todas as síndromes: mantêm-se os códigos (a serem digitados em primeiro) e 
entenderemos que se trata das mesmas síndromes com nomenclaturas alteradas. 

O Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde 
está em negociação com o Ministério da Saúde, para alterar e voltar às nomenclaturas 
anteriores no SINANNET, uma vez que essas mudanças têm gerado confusões 
operacionais. 

Em relação às outras informações, lembramos que na ficha atual foi 
incluída a variável “gestante” e reformulada a variável “ escolaridade”. Também 
reforçamos a importância do preenchimento do quesito raça-cor (auto-referida, pelas 
orientações do IBGE). 
 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

Ângela Tayra 
Diretora de Divisão de Vigilância Epidemiológica 

Centro de Referência e Treinamento em DST/ Aids 
Programa Estadual DST / Aids 


