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APRESENTAÇÃO

Esse livro é fruto do projeto de pesquisa intitulado “Análise 
espacial da cobertura vacinal de crianças e sua relação 

com características socioeconômicas e de saúde no Brasil” sob 
a coordenação das profas. Dras. Carolina Luísa Alves Barbieri 
e Lourdes Conceição Martins, docentes do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva da Universidade 
Católica de Santos (UNISANTOS). O projeto recebeu 
financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq)/Ministério da Saúde (processo 
n° 443790/2018-3) e da Fundação Bill & Melinda Gates (n° do 
processo OPP 1202115), na chamada Grand Challenges Explorations 
– Brasil: Ciência de Dados Para Melhorar a Saúde Materno-
Infantil no Brasil.

Como tratava-se de uma chamada com ênfase em Ciência de 
Dados, e o referido estudo parte da construção de BIG DATA com 
dados de doses de vacina aplicadas em crianças menores de 2 anos, 
nascidos vivos, óbitos infantis e de indicadores sociodemográficos, 
socioeconômicos, socioambientais e de saúde, estratificados por 
munícipio, em âmbito nacional; parte das etapas de captação, 
coleta, agrupamento dos dados e construção do banco de dados 
da pesquisa foram sistematizadas e organizadas num formato de 
tutorial, originando essa produção técnica.

A intenção é que esse tutorial seja um facilitador para 
acadêmicos, pesquisadores, gestores e demais públicos alvos na 
busca por dados e informações no Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do aplicativo 
TABNET. Diante das possibilidades e acesso às informações de 
saúde, de domínio público, esse tutorial foca o registro de dados 
na Assistência à Saúde, com destaque nas Imunizações. Também 
tem o propósito de nortear princípios básicos na construção 
de um banco de dados, com etapas fundamentais que incluem 
identificação, limpeza, agrupamento e dupla checagem do banco. 

Esse tutorial buscou trazer uma linguagem simples e acessível, 
e investiu na visualização para ser um instrumento àqueles 
que querem coletar e armazenar dados de alguns Sistemas de 
Informação em Saúde, por meio do DATASUS, seja para gestão, 
clínica, pesquisa ou academia e demais públicos alvos.  
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INTRODUÇÃO

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 
foi criado em 1991, junto com a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), com a responsabilidade de fornecer Sistemas de Informação em 
Saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS). É por meio da difusão de informações 
no campo da saúde que a gestão vai se instrumentalizar para os diversos processos 
de vigilância, planejamento, operação e controle (BRASIL, 1991).

Ao longo de sua existência, o DATASUS vem fortalecendo suas ações e 
incorporando novas tecnologias. Ele já desenvolveu mais de 200 sistemas para 
apoio ao Ministério da Saúde (MS) e diversos órgãos do SUS, além de atuar 
nas três esferas de gestão federal, estadual e municipal, provendo soluções 
tecnológicas às secretarias de saúde e com parceria no abastecimento de 
informações (DATASUS, 2020).

O DATASUS é um promotor da disseminação e democratização da 
informação em saúde, fundamental para o trabalho em saúde, tomada de 
decisão, gestão e pesquisa científica (BRASIL, 2009).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Sistemas de Informação em 
Saúde (SIS) como “um sistema que integra a coleta de dados, processamento, 
elaboração de relatórios e uso das informações necessárias para melhorar o 
serviço de saúde, eficácia e eficiência, por meio de uma melhor gestão em todos 
os níveis serviços de saúde” (WHO, 2004, pg.4).

O SIS ajuda na tomada de decisão em saúde que serve como orientador de 
informação de qualidade sobre o processo saúde-doença, saúde, mortalidade 
e morbidade, fatores de risco, condições demográficas, perfil epidemiológico 
entre outras (Mello-Jorge, Laurenti, Gotlieb, 2010). 

Dentre os Sistemas de Informação em Saúde existentes no Brasil, destacamos 
alguns:

- Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)

- Sistema de Informação Nascidos Vivos (SINASC)

- Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB)

- Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)

- Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)

- Sistema de Informações Hospitalares (SIH)

1



Ysabely de Aguiar P. Pamplona, Lourdes Conceição Martins e Carolina L. Alves Barbieri

9

- Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA)

Este tutorial busca apoiar alunos, pesquisadores, profissionais de saúde e 
gestores na coleta de dados por meio do aplicativo TABNET do DATASUS 
nos Sistemas de Informação em Saúde: SI-PNI, SINASC e SIM, tendo como 
exemplo buscas realizadas pelo Observatório das Vacinas, da Universidade 
Católica de Santos. Além disso, traz processos importantes na construção de 
um banco de dado no Excel.

FUNDAMENTOS DO TABNET

O  TABNET foi desenvolvido pelo Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS) para gerar informações das bases 

de dados do Sistema Único de Saúde (SUS)1. Maiores informações no “Tutorial 
TABNET”: <https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/
Tutorial-TABNET-2020.pdf>.

•Objetivo:

O aplicativo do TABNET é um tabulador genérico de domínio público que 
permite organizar dados de forma rápida, conforme a consulta que se deseja 
tabular.

•Vantagens:

- Rapidez;

- Simplicidade de operação;

- Exportação para planilhas eletrônicas com extensão (.csv e TabWin);

- Visualização da tabela em gráficos e mapas.

•Tabulação:

Mediante o filtro do tipo de informação em saúde, a área geográfica o 
período e outras seleções, o TABNET fornece relatórios com quantitativo e 
valor. O TABNET tem infinitas possibilidades de extração de dados.

Com essa tabulação você pode encontrar dados Quantitativos e valores 
sobre a saúde no Brasil acerca da Assistência à Saúde, Saúde Suplementar 

1 “Tutorial TABNET”: <https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Tutorial-
-TABNET-2020.pdf>.

2
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e Rede Assistencial. Indicadores e dados básicos (IDB), indicadores 
Municipais e Pactuações são outras informações que podem ser tabuladas, 
assim como Epidemiologia e Morbidade, Estatísticas Vitais, Demográficas 
e Socioeconômicas. As notas técnicas e dados para Inquéritos e Pesquisas 
também estão disponíveis.

•O TABNET é um instrumento para subsidiar:

-  Análises objetivas da situação sanitária;

- Tomadas de decisão baseadas em evidências;

- Elaboração de programas de ações de saúde;

Produz informação relevante para a quantificação e a avaliação das 
informações em saúde de âmbito nacional2. Maiores informações no link:  
<http://www2.datasus.gov.br/tabnetmobile/index.html>.

•Origem das Informações: 

Fonte: DATASUS (2020) 

•Onde Encontrar:

No site do DATASUS (http://datasus.saude.gov.br/)

•Primeiro passo: Acesse o site do DATASUS (http://
datasus.saude.gov.br/):

2 Disponível em:  <http://www2.datasus.gov.br/tabnetmobile/index.html>.
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Fonte: DATASUS (2020)

•Próximos passos:

- Clique no link “Acesso à Informação”; 

- Clique no ícone “Informações de Saúde (TABNET)”;

- Escolha a opção desejada.

Fonte: DATASUS (2020)
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COLETA DE DOSES APLICADAS 
DE VACINAS DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES DO PROGRAMA 
NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) 

•COLETA DAS DOSES APLICADAS DE VACINAS 
UTILIZANDO O TABNET

•Primeiro passo: Acesse o site do DATASUS (http://
datasus.saude.gov.br/):

Fonte: DATASUS (2020)

•Próximos passos:

- Clique no link “Acesso à Informação”; 

- Clique no ícone “Informações de Saúde (TABNET)”;

3
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Fonte: DATASUS (2020)

- Clique na janela “Assistência à Saúde”.

Fonte: DATASUS (2020)

- Clique no link “Imunizações – desde 1994”.
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Fonte: DATASUS (2020)

A construção da tabulação com dados de doses aplicadas de vacina seguiu a 
que foi realizada na pesquisa do Observatório das Vacinas.

Como exemplo, serão mostrados os passos para se identificar as doses 
aplicadas das vacinas recomendadas em crianças menores de dois anos, por 
município, no ano de 2017, no estado do Ceará.  

•Selecione a opção “doses aplicadas”:

Fonte: DATASUS (2020)
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•Escolha as variáveis:

- No Campo “Linha”, neste exemplo selecione a variável Município; 

- No Campo “Coluna”, neste exemplo selecione Dose;

- No Campo “Medidas” neste exemplo selecione Doses_aplicadas;

- No Campo “Períodos Disponíveis”, neste exemplo selecione 2017.

Fonte: DATASUS (2020)

•Para a Vacina BCG: 

- Na parte superior da página, escolha as variáveis:

- No Campo “Linha”, neste exemplo selecione a variável Município; 

- No Campo “Coluna”, neste exemplo selecione Dose;

- No Campo “Medidas” neste exemplo selecione Doses_aplicadas;

- No Campo “Períodos Disponíveis”, neste exemplo selecione 2017.
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Fonte: DATASUS (2020)

- Na parte do meio da página, escolha as variáveis na “Seleções Disponíveis”

- No Campo “Unidade da Federação”, nesse exemplo, selecione a variável 
Ceará;

- No Campo “Imunobiológicos”, nesse exemplo, você vai selecionar uma 
vacina de cada vez;

- No Campo “Faixa Etária”, nesse exemplo, selecione Menor de 1 ano para 
as vacinas recomendadas em menores de 1 ano; e 1 ano, para as vacinas 
recomendadas entre 12 e 24 meses. 

•Exemplo de coleta das doses aplicadas da vacina BCG, 
no estado do Ceará, em 2017, por municípios: 
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Fonte: DATASUS (2020)

Como a plataforma está em constante atualização, a parte inferior da página 
que antes possibilitava clicar na “Exibir linhas zeradas”, até o segundo semestre 
de 2019, não aparece mais essa possibilidade em 2020:

•Até 2019:

- Na parte inferior da página, selecione as seguintes opções:

• “Exibir linhas zeradas”;

• ‘Tabela com bordas”;

• “Clique em ‘Mostrar”:
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Fonte: DATASUS (2019)

- Em 2020: Clique em “Nenhum”- Clique em “Mostrar”.

Fonte: DATASUS (2020)

PARABÉNS. A SUA TABULAÇÃO ESTÁ PRONTA!

Obs.: Não esqueça de conferir se as informações geradas estão corretas.
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Fonte: DATASUS (2020)

Obs.: Lembre-se que agora, em 2020, não aparece a opção ‘Exibir linhas 
zeradas’. Dessa forma, os municípios que não apresentam os dados pesquisados 
não aparecerão na tabela gerada. 

•PARA AS DEMAIS VACINAS RECOMENDADAS 
EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO

Como o exemplo proposto quis identificar as doses aplicadas das vacinas 
em menores de dois anos, a coleta prossegue com os demais “Imunobiológicos”, 
ajustando o filtro no Campo “Faixa etária” agora para ‘Menor de 1 ano”. A 
tabulação segue conforme as orientações anteriores. A Modificação é nos 
campos “Imunobiológico” e “Faixa Etária”.

 •Vacinas recomendadas em menores de 1 ano:

- BCG (BCG)

- Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

- Hepatite B (HB) 

- Hexavalente (Hx)  
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- Pentavalente (DTP+ HB+ Hib)

- Penta Inativada (DTPa/Hib/Vip) 

- Tríplice Acelular (DTPa)

- Tríplice bacteriana (DPT)

- Poliomielite Inativada (VIP) 

- Oral Poliomielite (VOP) 

- Esq. Seq. VIP/VOP

- Pneumocócica 10 valente 

- Pneumocócica 13 Valente

- Meningocócica Conjugada C (MncC)  

- Meningocócica ACYW1325

- Oral de Rotavírus Humano (VORH)3

- Rotavírus Pentavalente3

•Para vacina Haemophilus influenzae tipo b (Hib):

- No Campo “Imunobiológicos”, nesse exemplo, selecione a variável 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib);

- No Campo “Faixa Etária”, nesse exemplo, selecione Menor de 1 ano.

3 As exceções em relação ao filtro de idade são com as vacinas Oral de Rotavírus Humano (VORH) 
e Rotavírus Pentavalente: indicamos “Todas as categorias”, por provável falha no abastecimento 
do SI-PNI para essas vacinas.
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Fonte: DATASUS (2020)

•Para vacina Hepatite B:

- No Campo “Imunobiológicos”, nesse exemplo, selecione a variável 
Hepatite B (HB);

- No Campo “Faixa Etária”, nesse exemplo, selecione Menor de 1 ano.

Fonte: DATASUS (2020)
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•Para vacina Hexavalente (HX):

- No Campo “Imunobiológicos”, nesse exemplo, selecione a variável 
Hexavalente (HX);

- No Campo “Faixa Etária”, nesse exemplo, selecione Menor de 1 ano.

Fonte: DATASUS (2020)

E lembre-se, quando a tabulação estiver pronta, conferira se as informações 
geradas estão corretas (no cabeçalho da tabela):
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Fonte: DATASUS (2020)

•E assim por diante para as vacinas recomendadas na 
“Faixa etária” Menor de 1 ano:  

- Pentavalente (DTP+ HB+ Hib)

- Penta Inativada (DTPa/Hib/Vip) 

- Tríplice Acelular (DTPa)

- Tríplice bacteriana (DPT)

- Poliomielite Inativada (VIP) 

- Oral Poliomielite (VOP) 

- Esq. Seq. VIP/VOP

- Pneumocócica 10 valente 

- Pneumocócica 13 valente

- Meningocócica Conjugada C (MncC)  

-  Meningocócica ACYW1325

Para as vacinas contra o rotavírus, indicamos selecionar no filtro “Faixa 
etária”: Todas as categorias. Isso porque quando se filtra a idade, as doses são 
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muito abaixo do que a “esperada”. Acreditamos que se trata de inconsistência 
no abastecimento do dado e não ausência de vacinação nas crianças. 

- Oral de Rotavírus Humano (VORH) 

- Rotavírus Pentavalente

Fonte: DATASUS (2020)

SUA TABULAÇÃO ESTÁ PRONTA! SEMPRE 
VERIFIQUE AS INDICAÇÕES NO CABEÇALHO.
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Fonte: DATASUS (2020)

•Para as demais vacinas recomendadas em crianças entre 
12 e 24 meses:

Como o exemplo proposto teve a intenção de identificar as doses aplicadas 
das vacinas em menores de dois anos, a coleta prossegue com os demais 
“Imunobiológicos”, ajustando o filtro no Campo “Faixa etária” agora para “1 
ano”. 

•Vacinas recomendadas para 1 ano de idade:

- Tríplice Viral (SCR) 

- Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) 

- Quadrupla Viral 

- Varicela

- Hepatite A (HA)

- Hepatite A, B recombinante
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Fonte: DATASUS (2020)

Segue essa recomendação para os Imunobiológicos restantes: Tetraviral 
(sarampo, rubéola, caxumba e varicela), Quadrupla Viral, Varicela, Hepatite A 
(HA) e Hepatite A, B recombinante. 

Obs.: Lembre-se sempre de checar e conferir as informações do cabeçalho.

•Como salvar ou copiar a tabulação:

- Na parte inferior, na página em que aparece a tabulação desejada, após 
conferencia do cabeçalho, aparecem os seguintes links: “COPIA PARA 
EXCEL”; “SALVA COMO CSV” e “COPIA PARA TABWIN”.

 
 



Ysabely de Aguiar P. Pamplona, Lourdes Conceição Martins e Carolina L. Alves Barbieri

27

Fonte: DATASUS (2020)

•Se clicar em “COPIA PARA EXCEL”, gerará uma 
planilha assim:

Fonte: DATASUS (2020)

- Sempre recomendamos salvar na pasta no seu computador com Data 
(em que foi feita a tabulação), Imunobiológico e Estado: Por exemplo: 
2020.05.14_VORH_CE

PRONTO! SEU ARQUIVO ESTÁ PRONTO E SALVO, 
COM ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO.

 

 



TUTORIAL DE COLETA DE DADOS NO TABNET

28

COLETA DOS NASCIDOS VIVOS DO 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 
NASCIDOS VIVOS (SINASC)

•Origem das Informações:

 Fonte: DATASUS (2020)

•Onde Encontrar:

- Na página do DATASUS (http://datasus.saude.gov.br/)

 
 

 
 

4
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•Primeiro passo: Acesse o site do DATASUS (http://
datasus.saude.gov.br/):

Fonte: DATASUS (2020)

•Próximos passos:

- Clique no link “Acesso à Informação”; 

- Clique no ícone “Informações de Saúde (TABNET)”;

Fonte: DATASUS (2020)
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- Clique na janela “Estatísticas Vitais”.

Fonte: DATASUS (2020)

•Exemplo de como construir uma tabulação de nascidos 
vivos, no ano de 2016, por município, no estado do Ceará, 
por local de residência. Iremos mostrar um exemplo de 
busca que foi realizado pelo Observatório das Vacinas:

- Clique no link “Nascidos Vivos – 1994 a 2018”

Fonte: DATASUS (2020)
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- Selecione “Nascidos vivos” e no campo Abrangência Geográfica, o estado 
desejado. No nosso exemplo, o Ceará.

Fonte: DATASUS (2020)

•Na parte superior da página, escolha as variáveis:

- No Campo “Linha”, nesse exemplo, selecione a variável Municípios; 

- No Campo “Coluna”, nesse exemplo, selecione Não Ativa;

- No Campo “Conteúdo”, nesse exemplo, selecione Nascimento p/ 
residência mãe;

- No Campo “Períodos Disponíveis”, nesse exemplo, selecione 2016.

 
 

 
 



TUTORIAL DE COLETA DE DADOS NO TABNET

32

Fonte: DATASUS (2020)

•Na parte inferior do painel da tabulação selecione as 
seguintes opções:

- “Exibir linhas zeradas”;

- “Tabela com bordas”;

- Clique em “Mostrar”.

Fonte: DATASUS (2020)

 
 

 
 



Ysabely de Aguiar P. Pamplona, Lourdes Conceição Martins e Carolina L. Alves Barbieri

33

A TABULAÇÃO ESTÁ PRONTA! É IMPORTANTE 
CHECAR O CABEÇALHO NA TABULAÇÃO. NÃO 
ESQUEÇA DECONFERIR SE AS INFORMAÇÕES 

GERADAS ESTÃO CORRETAS.

Fonte: DATASUS (2020)

•Como copiar e salvar a tabulação:

- Na parte inferior da tabulação, aparece as seguintes possibilidades: “COPIA 
COMO .CSV”, “COPIA PARA TABWIN”, “MOSTRA COMO MAPA” E 
“MOSTRA COMO GRÁFICO”.

- Sugerimos clicar em “COPIA COMO .CSV”

Fonte: DATASUS (2020)

- Abrir o arquivo .csv

- Salvar na pasta no seu computador com Data (que foi feito a tabulação), 
SINASC, Ano e Estado. Por exemplo: 2020.05.20_SINASC2016_CE
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Fonte: DATASUS (2020)

SUA PLANILHA ESTÁ PRONTA E SALVA!

Fonte: DATASUS (2020)
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COLETA DOS ÓBITOS INFANTIS DO 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE 
MORTALIDADE (SIM)

•Origem das Informações:

Fonte: DATASUS (2020)

•Onde Encontrar:

- Na página do DATASUS (http://datasus.saude.gov.br/)

•Primeiro passo: Acesse o site do DATASUS (http://
datasus.saude.gov.br/):

Fonte: DATASUS (2020)

5
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•Próximos passos:

- Clique no link “Acesso à Informação”; 

- Clique no ícone “Informações de Saúde (TABNET)”;

Fonte: DATASUS (2020)

- Clique na janela “Estatísticas Vitais”

Fonte: DATASUS (2020)
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•Exemplo de como construir uma tabulação de óbitos 
infantis, no ano de 2016, por município, no estado do 
Ceará, por local de residência: 

- Clique no link “Mortalidade - 1996 a 2018 pela CID-10”:

Fonte: DATASUS (2020)

- Selecione “Óbitos infantis” e no campo Abrangência Geográfica, o 
estado desejado. Iremos mostrar, como exemplo, o que foi realizado pelo 
Observatório das vacinas, no estado do Ceará.

Fonte: DATASUS (2020)
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•Na parte superior da página, escolha as variáveis:

- No Campo “Linha”, nesse exemplo, selecione a variável Municípios; 

- No Campo “Coluna”, nesse exemplo, selecione Não Ativa;

- No Campo “Conteúdo”, nesse exemplo, selecione Óbitos p/Residência;

- No Campo “Períodos Disponíveis”, nesse exemplo, selecione 2016.

Fonte: DATASUS (2020)

•Na parte inferior do painel da tabulação selecione as 
seguintes opções:

- “Exibir linhas zeradas”;

- “Tabela com bordas”;

- Clique em “Mostrar”.
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Fonte: DATASUS (2020)

A tabulação está pronta! É importante checar o cabeçalho na tabulação. 
Não esqueça de conferir se as informações geradas estão corretas!

Fonte: DATASUS (2020)

•Como copiar e salvar a tabulação:

- Na parte inferior da tabulação, aparece as seguintes possibilidades: “COPIA 
COMO .CSV”, “COPIA PARA TABWIN”, “MOSTRA COMO MAPA” E 
“MOSTRA COMO GRÁFICO”.

- Sugerimos clicar em “COPIA COMO .CSV”
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Fonte: DATASUS (2020)

- Abrir o arquivo .csv

- Salvar na pasta no seu computador com Data (que foi feito a tabulação), 
SIM, Ano e Estado. Por exemplo: 2020.05.20_SIM2016_CE

Fonte: DATASUS (2020)

SUA PLANILHA ESTÁ PRONTA E SALVA!

LIMPEZA DO BANCO DE DADOS 

•Para Iniciar a Limpeza do Banco de Dados:

- Abrir o arquivo .csv

- Está salvo na pasta no seu computador com Data (que foi feito a tabulação), 
IMUNO e Estado.  Ex: (2020.05.20_BCG_AC)

•Limpeza da parte superior da planilha:
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- Selecione as 4 primeiras linhas;
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- Clique com o botão direito, e selecione “Excluir”.

COMANDO REALIZADO COM SUCESSO!
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•Limpeza da parte inferior da planilha:

- Role a página para o final;

- Selecione todas as informações que vem abaixo do último município (no 
nosso exemplo) ou da última informação buscada.

- Clique com o botão direito, e selecione “Excluir”.
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COMANDO REALIZADO COM SUCESSO!

- Finalizada a limpeza do banco.

- Salve o arquivo com outro nome: Data (que foi feito), IMUNO, Esta

do e Limp. (2020.05.20_BCG_AC_Limp).

CHECAGEM DA DUPLA COLETA
- Abrir as 2 planilhas com as mesmas informações para fazer a checagem.

- Crie uma única planilha com as mesmas informações para fazer a checagem, 
em abas diferentes, como mostra abaixo.
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• Criar nesse mesmo arquivo outra aba que será chamada de Checagem.

- Na aba Checagem, você coloca o símbolo do igual (=) na linha 1 e coluna A.

- Em seguida clique na 1a aba (2020.05.20_BCG_BR), selecione a linha 1 e 
coluna A dessa aba e em seguida clique no Enter. 
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- Com o comando anterior, foi copiado o mesmo texto que estava na 1a aba 
(2020.05.20_BCG_BR), para a aba de Checagem.

- Puxe esse quadradinho até a coluna D, que será copiado o comando 

 
 

 
 



Ysabely de Aguiar P. Pamplona, Lourdes Conceição Martins e Carolina L. Alves Barbieri

47

anterior para todas as linhas selecionada. 

- Assim você copiou o cabeçalho da planilha para que possamos começar a 
checagem da dupla coleta.

- Faça o mesmo comando para você copiar o código e o nome dos municípios.
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•Para realizar a checagem da Dupla Coleta:

- Na Linha Dose Única, coloque o símbolo do igual (=) na linha; 

- Selecione a função Exato, em seguida selecione a casela da 1ª aba; 

- Coloque um ponto e vírgula (;);

- Em seguida selecione a casela da 2a aba;

- Clique em Enter.
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- Irá mostrar o procedimento realizado.
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- Puxe esse quadradinho até a coluna D.

- De um duplo clique nesse quadrinho para que o comando seja copiado 
para a aba de checagem.

- Irá mostrar o procedimento realizado.

- Quando mostrar VERDADEIRO é porque não existe diferença entre os 
dois bancos.

- Se mostrar FALSO é porque existe diferença entre os dois bancos.
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•Para ajudar na visualização, devido ao banco possuir 
muitas informações, podemos colocar uma cor onde a 
informação for FALSO:

- Selecione Formatação Condicional;

- Selecione Realçar Regras das Células;

- Selecione É igual a...
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- Em Formatar células que são IGUAIS A: selecione onde tem as duas 
colunas para fazer a verificação.

- Selecione o preenchimento, neste caso foi utilizado vermelho claro e 
depois selecione OK.
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COMANDO REALIZADO COM SUCESSO!

- Onde tiver a palavra FALSO, vai ficar Vermelho. Assim, você consegue 
identificar onde estão as diferenças no banco.

Se for tudo VERDADEIRO, tanto faz a planilha que será utilizada para a 
análise, pois as duas estão com os valores iguais.

Se existir algum FALSO nas planilhas, isso significa que existe uma diferença 
entre os dois bancos analisados para checagem. Os bancos deverão ser avaliados, 
pois essa diferença pode ter ocorrido devido a atualização do banco ou erro na 
coleta. No caso de diferença na atualização do banco, escolha a planilha com a 
Data mais recente para ser utilizada.

CHECAGEM FINALIZADA!
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SEPARAÇÃO DO CÓDIGO E NOME 
DOS MUNICÍPIOS

- Abrir o arquivo que está salvo na pasta no seu computador com Data (que 
foi feito), Imunobiológico, Estado e Limp. Ex: (2020.05.20_BCG_AC_
Limp). 

Obs: Arquivo que foi feito a limpeza do banco.

- Selecione a Coluna B.

- Clique com o Botão direito e selecione Inserir. 

8
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- Foi criada uma nova coluna;
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- Na Coluna A, modifique o nome de Município para Cod.

- Selecione a Coluna A. 

- Selecione em Texto para Colunas.
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- Selecione no Campo Escolha o Tipo – Largura Fixa.

- Selecione Avançar.

- Irá mostrar o procedimento realizado.

- Selecione Avançar.
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- Irá mostrar o procedimento realizado.

- Selecione Concluir.

- Irá mostrar o procedimento realizado (Separação do Código e o Nome do 
Município).

- Coluna A – Código do Município.

- Coluna B – Nome do Município. Obs: Na linha 1 – Coloque Nome. 
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COMANDO REALIZADO COM SUCESSO!

- Salve o arquivo Data (que foi feito), Imunobiológico, Estado e Sep. 
(2020.05.20_BCG_AC_Sep).

- Finalizado a separação o código e o nome dos municípios.

AGRUPAMENTO DOS BANCOS DE 
DADOS

- Abrir os arquivos que serão agrupados.

9
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- Salve todas as vacinas do mesmo Estado ou do Brasil em uma única 
planilha.
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- Serão criadas várias abas com todas as vacinas em análise.

- Crie também uma aba, onde o banco completo será agrupado. 

- Primeiramente, copie todas as informações da aba BCG e em seguida cole 
na aba  do Banco Completo (onde irar construir o agrupamento de todas as 
vacinas correspondentes com seus municípios).

- Em seguida insira uma linha acima, para colocar o nome da Vacina.

Obs: Para que possa agregar todas as informações em uma única planilha, 
você terá que realizar um comando chamado PROCV.
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- Para facilitar o processo do PROCV, coloque em todas as abas uma Linha 
com os números referentes a correspondência da Coluna.

- Na aba do agrupamento (Banco Completo), coloque o nome da Vacina e 
copie todo o Cabeçalho com as Doses da Vacina que está sendo agrupada.
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•Informações para você entender:

- PROCV significa “Procurar em vertical”. Serve para quando você tem 
uma Lista de itens muito extensa e precisa procurar valores nessa lista com 
agilidade. Para a realização do PROCV, o valor procurado deve estar na 
primeira coluna da base de pesquisa.

- Clique onde você quer que a informação seja informada

- =PROCV (valor procurado; matriz_tabela; numero_indice_coluna; 
procurar_intervalo).
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•Nesse exemplo, seguem as orientações:

- valor procurado: será o código do município; 

- matriz_tabela: será a tabela de onde você quer retirar a informação para 
fazer o agrupamento. (selecione toda a planilha); 

- numero_indice_coluna: será o número da coluna que você quer retirar a 
informação para fazer o agrupamento; 

- procurar_intervalo: será correspondência exata (falso ou número 0), pois 
o falso (zero) busca os valores exatos.

COMANDO REALIZADO COM SUCESSO! 

- Repita todo o processo para todas as colunas que irar fazer o agrupamento. 
Depois é só puxar no quadrado que o comando é copiado para todos os 
Municípios.
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- Após finalizar para essa Vacina, repita o processo para próxima vacina que 
você quer agrupar as informações.

- Dessa forma você tem certeza que agrupou correntemente o valor com os 
municípios correspondentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Observatório das vacinas vem desenvolvendo pesquisas, incluindo 
BIG DATA, por uma equipe multidisciplinar e intersetorial, 

envolvendo alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 
pesquisadores e consultores, numa temática tão importante para a Saúde 
Coletiva que é a vacinação. 

Esse tutorial de fácil visualização dos passos e com instruções sobre etapas 
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importantes na construção de um banco de dados, foi fruto da intenção de 
compartilhar não só nossos resultados para a comunidade científica e relatórios 
técnicos para a gestão, mas também divulgar um produto instrumental que visa 
facilitar processos de coleta de dados secundários em saúde e construção de 
banco de dados. 

Acreditamos que a disseminação de informação e o compartilhamento de 
experiências são os caminhos para enfrentarmos desafios no campo da saúde.    
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