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APRESENTAÇÃO 
 

O aprimoramento e qualificação das ações de saúde no Município de São Paulo vinculam-se com a 
necessidade de produção de informações adequadas a subsidiar o conhecimento da realidade, o 
acompanhamento e a avaliação das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. As 
informações disponíveis devem fornecer subsídios ao planejamento e gestão do sistema de saúde, 
tanto no âmbito das ações individuais, quanto coletivas. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde marcam as características essenciais da produção da informação que buscam contemplar 
universalidade, equidade, integralidade, agilidade, descentralização, democratização do acesso e 
qualificação de dados e informações. 
 
A Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo) em coerência com a sua missão de “subsidiar 
os processos de planejamento, gerência e gestão de políticas públicas, por meio do conhecimento 
epidemiológico e da análise de dados” (1) coloca a disposição dos usuários a segunda versão do 
Diretório de Bases de Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O diretório tem como 
objetivo fornecer aos usuários, técnicos e população, informações sobre as bases de dados disponíveis 
na SMS. Pela consulta ao Diretório é possível saber quais dados e/ou informações podem ser obtidos, 
orientando tanto a solicitação quanto o seu atendimento. Inspirado no Diretório das Bases de Dados 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o presente Diretório tem como foco o Município de São Paulo, 
seus níveis espaciais descentralizados e seus estabelecimentos de saúde. 
 
Como estrutura geral, cada base de dados é apresentada segundo seu nome, descrição, 
características, formas de acesso às informações e variáveis disponíveis. Entre as características das 
bases constam origem / fonte, tipo de eventos contemplados, unidade da base, cobertura, agregação 
espacial e temporal de menor nível, periodicidade, abrangência geográfica e temporal e se constam 
dados de endereço, diagnóstico e especialidades. As bases de dados foram agrupadas segundo o tipo 
de dados em demográficos e socioeconômicos, epidemiológicos, cadastrais e de registro do 
atendimento e ações realizadas na rede ambulatorial, hospitalar e na vigilância.   
 
Nesta segunda versão o Diretório passou por reformulação significativa tanto no sentido da 
padronização da sua estrutura geral, quanto na adaptação ao momento atual com exclusão de diversos 
sistemas que deixaram de ser processados na cidade (do antigo SIMIS) e a incorporação de bases de 
dados que ou foram implantadas na SMS desde a primeira versão (como o Hiperdia e o SisPrenatal) ou 
passaram a fazer parte do Diretório na versão atual (API-PNI) e as diferentes bases da AIH e SIA 
segundo dados apresentados e aprovados).  
 
Para o aprimoramento constante é necessário que os usuários informem sobre problemas detectados 
no material fornecido, tanto no diz respeito ao conteúdo, quanto às bases de dados e informações 
disponibilizadas. Grande parte das bases de dados que consta no Diretório é produzida pela própria 
Secretaria Municipal da Saúde, no entanto, algumas são de outras instituições públicas, como o IBGE e 
o SEADE, e serão disponibilizadas com o devido crédito à fonte. Dados de identificação individual não 
constam das bases disponibilizadas em coerência com princípios éticos definidos. O acesso a estes 
dados para pesquisas será possível após autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 
Municipal da Saúde. Outras solicitações devem cumprir critérios definidos na SMS.    
 
 

Coordenação de Epidemiologia e Informação – CEInfo 
 
 

 
 
 
 
 

(1) SMS-São Paulo, CEInfo: bases conceituais, cenário recente, produtos e consolidação, documento técnico, 14 pág.  
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Dados Demográficos 

 

Descrição 
Dados populacionais produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com 
base nos Censos Demográficos decenais (Universo e Amostra). Estimativas populacionais são 
realizadas, no âmbito estadual, pela Fundação SEADE e no âmbito municipal pela Secretaria 
Municipal de Planejamento (SEMPLA).  
Origem/Fonte Dados brutos: IBGE - Censo demográfico 
Tipo de eventos contemplados População total e segundo características 
Unidade da base Setor censitário e Área de Expansão da Amostra (AED)
Cobertura Universo da população 

Agregação espacial de menor nível 

Setor censitário, para o Universo do Censo 1991 e 2000 
e Área de Expansão da Amostra, para a Amostra do 
Censo 2000.  
Distrito para as estimativas intercensos. 

Agregação temporal de menor nível Ano 
Periodicidade Censo decenal e estimativas anuais 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal 1980 a 2006 

 Características 

Endereço Não 
Tempo para disponibilização Imediato após disponibilizado pelas instituições 
Formato da base de dados Planilha de EXCEL ou base de dados DBF.   

Forma de disponibilização Cópia dos arquivos, tabulações especiais, tabulações 
“on line” pelo TABNET, Boletins CEInfo e site da PMSP 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP  

Variáveis 
disponíveis 

 De 1991 a 2006, por Distrito Administrativo e agregações: 
  - População total, faixa etária e sexo. 
 De 1980 a 1991, por Distrito Administrativo e agregações: 
  - População total 
 De 1991 e 2000, por Setor Censitário e agregações: 
  - Domicílios (tipo, condição de ocupação, abastecimento de água, esgotamento sanitário,  
    destino do lixo, nº de moradores por sexo) 
  - Responsável pelo domicílio (sexo, faixa etária, grau de instrução, anos de estudo,  
    rendimento   nominal mensal) 
  - Pessoas residentes (sexo, idade, relação com responsável pelo domicílio, alfabetizado e 
    não alfabetizadas, área rural e urbana) 

 Para 2000, por Área de Expansão da Amostra e agregações: 
  -Domicílio (Iluminação, densidade por domicílio e por dormitório, bens de uso difundido, 
   de média difusão e de difusão restrita) 

    - Demografia (nascidos vivos, raça/cor, religião, deficiência, imigrantes, estudantes,   
  trabalhadores) 

   - Trabalho (população em idade ativa, população economicamente ativa, população    
ocupada no setor formal e não formal, faixa etária) 

  - Renda (familiar, famílias e ocupados por sexo, cor, salário mínimo, anos de estudo) 
  - Educação (pessoas que freqüentam escola ou creche por faixa etária e adequação) 
 Para 1991, por Distrito Administrativo e agregações: 
  - Domicílios particulares permanentes, pessoas, densidade por domicílio. 
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Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) Municipal –    Programa de  

Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) 
 

Descrição 
Base de dados de óbitos ocorridos no Município de São Paulo, processada pelo Programa de 
Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) da Prefeitura do Município de São 
Paulo.  
Origem/Fonte 1ª via da Declaração de Óbito* (DO) 
Tipo de eventos contemplados Óbito fetal e não fetal 
Unidade da base Óbito 
Cobertura** Todos os óbitos ocorridos no município 
Agregação espacial de menor nível Distrito administrativo 
Agregação temporal de menor nível Data do óbito 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1991  
Endereço      Sim 
Diagnóstico  Sim 

Características 

Especialidades Não 
Tempo para disponibilização 30 dias após o término do mês de referência 
Formato da base de dados Arquivo DBF 

Forma de disseminação Tabulações especiais, tabulações “on line” pelo 
TABNET e Boletins CEInfo. 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora PRO-AIM/ CEInfo/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

 - Idade 
 - Sexo 
 - Estado civil 
 - Data do nascimento 
 - Data do óbito 
 - Local de ocorrência do óbito 
 - Hospital de ocorrência do óbito 
 - Distrito administrativo de residência  
 - Ocupação 
 - Escolaridade 
 - Raça/cor 
 - Causa básica de morte(CID-10 desde 1996) 
 - Causas múltiplas de morte (desde 2001) 
 - Para óbitos fetais e menores de um ano: peso ao nascer, tipo de gestação, tipo de parto e  
   duração da gestação. 

Observações 

 * Dos registrados diretamente no Serviço Funerário Municipal ou enviadas pelos cartórios do 
   município de São Paulo 

 ** Desde janeiro de 2001 são incluídos todos os óbitos ocorridos na cidade. Até dezembro de 
    2000 eram processadas as Declarações de Óbito de residentes e que haviam ocorrido na 
    capital.  
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Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) Estadual 

 

Descrição Base de dados de óbitos de residentes no Município de São Paulo que inclui os ocorridos em 
outros municípios do Estado de São Paulo. Os dados são processados pela Fundação SEADE. 
Origem/Fonte 2ª via da Declaração de Óbito registrada em cartório. 
Tipo de eventos contemplados Óbito fetal e não fetal   
Unidade da base Óbito 

Cobertura Todos os óbitos de residentes do município de São 
Paulo ocorridos no Estado de São Paulo 

Agregação espacial de menor nível Distrito administrativo 
Agregação temporal de menor nível Data do óbito 
Periodicidade Anual  
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Disponível na SMS desde 1998 
Endereço Sim desde 2003 
Diagnóstico  Sim  

Características 

Especialidades Não 

Tempo para disponibilização Cerca de seis meses após o término do ano de 
referência 

Formato da base de dados Arquivo DBF 
Forma de disseminação Tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEInfo/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Idade 
- Sexo 
- Data do óbito 
- Estado civil  
- Data do nascimento  
- Local de ocorrência do óbito 
- Naturalidade 
- Cartório e data de registro do óbito 
- Município de ocorrência e residência 
- Distrito administrativo de residência 
- Ocupação 
- Escolaridade 
- Raça/cor 
- Causa básica (CID-10 desde 1996) 
- Causas múltiplas de morte 
- Para óbitos fetais e menores de um ano: peso ao nascer, tipo de gestação, tipo de parto e 
  duração da gestação.  

Observações 
 Base não fornece nome do local de ocorrência do óbito para todos os registros ocorridos em 
estabelecimentos de saúde 
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Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) Municipal 

 

Descrição Base de dados de nascidos vivos de mães cujos partos ocorreram no Município de São Paulo 

Origem/Fonte 1ª via da Declaração de Nascido Vivo enviada pelo 
hospital à SMS-São Paulo  

Tipo de eventos contemplados Nascimento vivo 
Unidade da base Nascimento 

Cobertura Todos os nascimentos vivos de partos ocorridos no 
município 

Agregação espacial de menor nível  Distrito administrativo* 
Agregação temporal de menor nível Data do nascimento 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Data do nascimento 
Endereço      Sim 

Características 

Diagnóstico  Sim (se anomalia congênita) 
Tempo para disponibilização 30 dias após o término do mês de referência 
Formato da base de dados Arquivo DBF 

Forma de disseminação Tabulações especiais, tabulações “on line” pelo 
TABNET e Boletins CEInfo. 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEInfo/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Local de ocorrência do nascimento 
- Hospital de ocorrência do nascimento 
- Idade da mãe 
- Estado civil da mãe 
- Distrito administrativo de residência da mãe  
- Escolaridade da mãe 
- Ocupação da mãe 
- Número de filhos tidos  
- Duração da gestação 
- Tipo de gravidez 
- Tipo de parto 
- Número de consultas de pré-natal 
- Data e hora do nascimento 
- Sexo 
- Índice de apgar 
- Raça/cor 
- Peso ao nascer 
- Presença e diagnóstico de anomalia congênita  

Observações * A informação do distrito administrativo atingiu padrão de qualidade definido pela CEInfo em 
2004 
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Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) Estadual 

 

Descrição 
Base de dados de nascidos vivos de mães residentes no Município de São Paulo que inclui os 
nascimentos ocorridos em outros municípios do Estado de São Paulo. Os dados são 
processados pela Fundação SEADE. 

Origem/Fonte 2ª via da Declaração de Nascido Vivo registrada em 
cartório. 

Tipo de eventos contemplados Nascimento vivo 
Unidade da base Nascimento 

Cobertura 
Todos os nascimentos vivos de residentes no 
Município de São Paulo, ocorridos no Estado de São 
Paulo  

Agregação espacial de menor nível  Distrito administrativo 
Agregação temporal de menor nível Data do nascimento 
Periodicidade Anual 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Disponível na SMS desde 1999 
Endereço      Não 

Características 

Diagnóstico  Sim, no caso de anomalia congênita 

Tempo para disponibilização Cerca de 6 meses após o término do ano de 
referência 

Formato da base de dados Arquivo DBF 

Forma de disseminação Tabulações especiais e tabulação on line pelo 
TABNET (1999 a 2002) 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEInfo/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
Disponíveis 

- Local de ocorrência do nascimento 
- Idade da mãe 
- Estado civil da mãe 
- Escolaridade da mãe 
- Ocupação da mãe 
- Número de filhos tidos 
- Distrito administrativo de residência 
- Duração da gestação 
- Tipo de gravidez 
- Tipo de parto 
- Número de consultas de pré-natal 
- Data do nascimento 
- Sexo 
- Índice de apgar 
- Raça/cor 
- Peso ao nascer  
- Presença de anomalia congênita  

Observações Base não fornece nome do local de ocorrência do nascimento para todos os registros ocorridos 
em estabelecimentos de saúde 
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Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN 

 

Descrição 

Base de dados de casos confirmados e/ou suspeitos de agravos de notificação compulsória 
atendidos ou residentes no Município de São Paulo, processada pelo Sistema de Vigilância em 
Saúde na Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA). No SINAN da SMS-São Paulo 
constam os seguintes agravos/situações: aids adulto e criança, coqueluche, cólera, difteria, 
doenças exantemáticas, dengue, febre amarela, hanseníase, hantavirose, hepatite viral, 
intoxicação por agrotóxicos, leishmaniose tegumentar e visceral, leptospirose, meningite, 
poliomielite e sífilis congênita, além de HIV-gestante e atendimento anti-rábico humano.  

Origem/Fonte Fichas de Notificação e de Investigação 
Epidemiológica de doenças e agravos sob vigilância 

Tipo de eventos contemplados Doenças e agravos de notificação compulsória 
Unidade da base Caso confirmado e/ou suspeito* 

Cobertura Todos os agravos notificados ao Município de São 
Paulo 

Agregação espacial de menor nível  Distrito Administrativo 
Agregação temporal de menor nível Data (de início dos sintomas, da notificação, do óbito) 
Periodicidade Semanal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1998 
Endereço      Sim 
Diagnóstico  Sim (CID 10) 

Características 

Especialidades Não 
Tempo para disponibilização Uma semana após solicitação 
Formato da base de dados Arquivo DBF 
Forma de disseminação Tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora COVISA/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Idade 
- Sexo 
- Raça/cor 
- Data do nascimento 
- Data da notificação 
- Data de início dos sintomas 
- Local provável de infecção 
- Unidade de Saúde de notificação 
- Hospital de internação 
- Distrito administrativo de notificação 
- Distrito administrativo de residência 
- Classificação final do caso: confirmado, descartado, etc 
- Data de óbito 

Observações * dependendo do agravo 
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Sistema de Informações da Tuberculose - Epi-TB 

 

Descrição 
Base de dados de casos confirmados de tuberculose atendidos ou residentes no Município de 
São Paulo processada pelo Sistema de Vigilância em Saúde na Coordenação de Vigilância em 
Saúde (COVISA)  

Origem/Fonte Fichas de Notificação e de Investigação 
Epidemiológica da Tuberculose 

Tipo de eventos contemplados Casos de Tuberculose 
Unidade da base Caso 

Cobertura Todos casos de Tuberculose notificados ao Município 
de São Paulo 

Agregação espacial de menor nível  Distrito Administrativo 

Agregação temporal de menor nível Data de início dos sintomas, de início e encerramento 
do tratamento e do óbito 

Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1998 
Endereço      Sim 

Características 

Diagnóstico  Sim (CID 10) 
Tempo para disponibilização 1  semana 
Formato da base de dados Arquivo DBF 
Forma de disseminação Tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora COVISA/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Idade 
- Sexo 
- Raça/cor 
- Data do nascimento 
- Data da notificação 
- Data de início dos sintomas 
- Data de início do tratamento 
- Unidade de Saúde de notificação 
- Hospital de internação 
- Distrito administrativo de notificação 
- Distrito administrativo de residência 
- Município de Residência 
- Critério de confirmação 
- Forma clínica 
- Situação (seguimento) 
- Tipo de alta 
- Data de encerramento do tratamento 
- Exames de comunicantes 
- Data de óbito 
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ISA - Capital – Inquérito de Saúde do Município de São Paulo 
 

Descrição 

Base de dados do inquérito de saúde sobre fatores de risco, morbidade referida e utilização dos 
serviços de saúde realizado em 2003 sob coordenação da Faculdade de Saúde Pública da USP 
através de convênio com a SMS-São Paulo. O questionário foi desenvolvido por um grupo 
multicêntrico que inclui pesquisadores das Faculdades de Saúde Pública e Medicina da USP, 
UNICAMP e UNESP. O Instituto de Saúde-SES fez o cálculo e seleção da amostra complexa 
representativa para domínios de sexo e idade e estratos de escolaridade.   

Origem/Fonte 
Coleta primária de dados de amostra da população 
paulistana representativa para domínios de sexo e 
idade e estrato de escolaridade 

Tipo de eventos contemplados Fatores de risco, morbidade referida e uso de serviços 
de saúde por motivos diversos  

Unidade da base Indivíduo / domicílio /chefe do domicílio  
Cobertura Amostra do universo da população 
Agregação espacial de menor nível Município de São Paulo 
Agregação temporal de menor nível Ano de 2003 
Periodicidade Não estabelecida 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Ano de 2003 
Endereço Não 
Diagnóstico Sim, referido pelo entrevistado 

Características 

Especialidades/áreas Não 
Tempo para disponibilização Não se aplica 

Formato da base de dados Base de dados não disponível para cópia na SMS-São 
Paulo 

Forma de disponibilização Boletins CEInfo e Destaques Temáticos ISA-Capital 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

Todo o inquérito contém 1700 variáveis. Abaixo estão destacados os blocos pesquisados  
1. Estado de Saúde 

- Morbidade de 15 dias 
- Uso de serviços para morbidade de 15 dias 
- Doenças crônicas 
- Hipertensão 
- Diabetes 
- Deficiência física 
- Acidentes e violência 
- Saúde emocional 
- Auto-avaliação de saúde 

2. Uso de serviços de saúde 
- Uso de serviços para outros motivos (odontologia e outros motivos) 
- Exames preventivos 
- Imunização e dengue 
- Uso de medicamentos 
- Hospitalização nos últimos 12 meses 

3. Estilo de vida 
- Hábito alimentar 
- Atividade física 
- Fumo 
- Álcool 

4. Condições de vida 
- Características sócio-econômicas (informações do entrevistado) 
- Características sócio-econômicas (informações do chefe da família) 
- Gastos com  

5. Temas especiais 
- Materno infantil 
- Programa de Saúde da Família 
- Informações sobre a presença de animais no domicílio 
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Sistema de Vigilância de Acidentes do Trabalho - SIVAT 

 

Descrição 
Base de dados criada pela Área temática Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo em 2002 com o objetivo de registrar todos os acidentes típicos do trabalho 
ocorridos em São Paulo e que chegam ao conhecimento da SMS, independentemente de 
vínculo empregatício.  

Origem/Fonte 

-Ficha do SIVAT preenchida pelas Unidades de Saúde 
do Município. 

-Declarações de Óbito de mortes por acidente de 
trabalho (PRO-AIM) 

-Boletins de Ocorrência com descrição de  acidentes 
de trabalho (Busca ativa)    

Tipo de eventos contemplados Acidentes do Trabalho típicos 
Unidade da base Acidente do Trabalho 
Cobertura Acidentes do Trabalho ocorridos no município* 
Agregação espacial de menor nível  Distrito administrativo 
Agregação temporal de menor nível Data do acidente 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 2002 
Endereço      Sim 
Diagnóstico  Sim 

Características 

Especialidades Não 
Tempo para disponibilização 30 dias após o término do mês de referência 
Formato da base de dados Arquivo MDB 
Forma de disseminação Tabulações especiais. 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora ST/SA/ COVISA/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

Dados do Acidentado: 
- Data do nascimento 
- Idade 
- Sexo 
- Raça/cor 
- Escolaridade 
- Situação ocupacional 
- Distrito administrativo de residência 
Dados da Empresa empregadora: 
- Distrito administrativo da empresa 
- CNAE 
Dados do acidente: 
- Data do Acidente 
- Local do acidente 
- Causa externa 
- Código de Maquinas / Ferramentas 
- Data do óbito (se ocorreu) 
- Diagnóstico (Cid 10 lesão/envenenamento/causa externa)) 

Observações 
* Sistema ainda não inteiramente implantado. Em outubro de 2005 o sistema se encontrava 
implantado em 95% das unidades de saúde municipais, 50% das unidades estaduais e 
algumas instituições particulares.  
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Cadastro de Unidades da Secretaria Municipal da Saúde 
 

Descrição Base de dados que relaciona as unidades de atenção à saúde que pertencem à SMS incluindo 
aquelas não informadas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)   
Fonte/origem Relação de Unidades da SMS 

Tipo de eventos contemplados Unidades de atenção à saúde ambulatoriais e 
hospitalares da SMS  

Unidade da base Unidade de atenção à saúde 
Cobertura Total das unidades de atenção à saúde da SMS  
Endereço  Sim 
Especialidades/áreas  Não   
Agregação espacial de menor nível  Distrito administrativo da unidade 
Agregação temporal de menor nível Não 
Periodicidade Atualização trimestral 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 

Características 

Abrangência temporal Desde 1990 
Tempo para disponibilização Imediato 
Formato da base de dados Arquivo XLS, GBD e PDF 
Forma de disponibilização Cópia do arquivo, relatórios, consulta pela Internet  

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Nome da Unidade 
- Endereço completo 
- Telefones 
- Fax 
- Código da unidade (CNES) 

Observações Cadastro temporário que será extinto quando o CNES cobrir todos as unidades de atenção à 
saúde existentes na SMS com padrões de qualidade definidos pela CEInfo 

 
 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de  Saúde – CNES 
 

Descrição Base de dados com o cadastro de todos os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, da 
cidade de São Paulo 

Origem/Fonte Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde 
(FCES) 

Tipo de eventos contemplados Estabelecimentos de saúde ambulatoriais, 
hospitalares e serviços de diagnóstico e terapia 

Unidade da base Estabelecimento de saúde 

Cobertura 

Pretendida: Total dos estabelecimentos de saúde da 
cidade 
Real: 100% dos públicos e conveniados do SUS. Os 
privados encontram-se em processo de 
cadastramento. 

Agregação espacial de menor nível Distrito administrativo do estabelecimento 
Agregação temporal de menor nível Não 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Estabelecimentos situados no Município de São Paulo
Abrangência temporal Início em 2002 
Endereço Sim  

Características 

Especialidades/áreas Sim 
Tempo para disponibilização 1 mês após o fechamento do mês de competência 
Formato da base de dados DBF 
Forma de Disponibilização tabulações especiais 

Acesso aos 
dados / 

informações 
Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP e Gerência de Processamento 

da Produção SUS   
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Variáveis 
disponíveis 

A) Módulo Básico 
- Identificação da Unidade 
- Nº CNES; 
- Código Unidade – SIA – SUS; 
- Razão Social 
- Nome Fantasia; 
- Município; 
- Região de Saúde; 
- Distrito Administrativo; 
- Caracterização da Unidade 
- Esfera Administrativa; 
- Atividade Ensino Pesquisa; 
- Natureza da Organização; 
- Gestão; 
- Atendimento Prestado 
- Fluxo Clientela; 
B) Módulo Conjunto – Ambulatorial/Hospitalar 
- Tipo de Unidade 
- Instalações Físicas para Assistência 
- Urgência/ Emergência; 
- Ambulatorial; 
- Hospitalar; 
- Serviços de Apoio 
- Serviços Especializados;  
- Comissões e Outros; 
- Serviço/ Classificação; 
- Nível Hierarquia; 
- Turnos de atendimento; 
- Acreditação Hospitalar.  
- Equipamentos 
- Equipamentos de Diagnóstico por Imagem; 
- Equipamentos de Infra – Estrutura; 
- Equipamentos por Métodos Ópticos; 
- Equipamentos por Métodos Gráficos; 
- Equipamentos para Manutenção da Vida; 
- Outros Equipamentos (Equipamentos de Audiometria, Equipamentos de Aférese, 
  Equipamentos para Hemodiálise, Forno de Bier, etc.) 
- Coleta Seletiva de Resíduos – Dados Profissionais 
- Especialidade/ CBO 
- Vinculação com a Instituição; 
- Carga Horária Semanal; 
C) Módulo Ambulatorial 
- Dados Complementares de Unidades de Diálise 
- Caracterização do Serviço de Diálise 
- Caracterização dos Serviços de Radioterapia e Quimioterapia 
- Caracterização do Serviço de Hemoterapianto do doador)  
D) Módulo Hospitar- 
- Módulo Hospitalar -  Leitos 
- Leitos por Especialidade 
- Número de leitos existentes (clínicos e cirúrgicos), disponíveis para o SUS e contratados  
  pelo gestor. 
- Leitos Complementares 
- Quantidade de leitos de UTI Adulto, Infantil e Neonatal, Unidade Intermediária, Unidade 
  Intermediária Neonatal e Unidade de Isolamento existentes no hospital, disponibilizados pelo 
  SUS e contratados pelo gestor. 
E) Módulo Mantenedora 
- Identificação da Mantenedora 
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INFORMAÇÕES DE REGISTRO DE ATENDIMENTOS/AÇÕES 
 

Ambulatoriais 
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Sistema de Informação Ambulatorial -  SIA  (versão gerada pela SMS) 

 

Descrição 
Base de dados gerada pelo registro do atendimento ambulatorial e do custeio dos 
procedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde (públicos e privados) prestadores 
de serviço da rede do SUS. Inclui dados apresentados antes de serem processados e validados 
pelo Ministério da Saúde.  
Origem/Fonte BPA – Boletim de Produção Ambulatorial  
Tipo de eventos contemplados Procedimentos ambulatoriais  
Unidade da base Procedimento  

Cobertura 

Procedimentos ambulatoriais executados por 
estabelecimentos de saúde da cidade de São Paulo, 
públicos e/ou conveniados/contratados, prestadores de 
serviços para o SUS, que encaminham dados através 
da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). 

Agregação espacial de menor nível  Estabelecimento de saúde  
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1995* 
Endereço      Não 
Diagnóstico  Não 

Características 

Especialidades Sim 
Tempo para disponibilização 15 dias após o fechamento do mês de referência   
Formato da base de dados Arquivo DBF 

Forma de disseminação Tabulações especiais e tabulação “on line” pelo  
TABNET SMS 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Nome da Unidade 
- Nome da UF 
- Mês e Ano de Cobrança e de atendimento. 
- Procedimento realizado.  
- Especialidade do executante do procedimento (Atividade profissional). 
- Grupo de Atendimento (diabético, hipertenso, etc) 
- Tipo de Atendimento (consulta urgência/emerg, subseqüente, primeira vez, campanha, etc) 
- Faixa etária (a partir de novembro de 1999)  

Observações * O SIA deixou de ser utilizado nos serviços ambulatoriais municipais no período de vigência do 
PAS na Cidade de São Paulo entre 1996 e 2001.   
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Sistema de Informação Ambulatorial - SIA (versão gerada pelo Ministério da Saúde) 

 

Descrição 

Base de dados gerada pelo registro do atendimento ambulatorial e do custeio dos 
procedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde (públicos e privados) prestadores 
de serviço da rede do SUS. Base inclui os procedimentos processados e validados pelo 
Ministério da Saúde entre os apresentados por todos os estabelecimentos prestadores de 
serviços para o SUS na Cidade de São Paulo.   
Origem/Fonte BPA – Boletim de Produção Ambulatorial  
Tipo de eventos contemplados Procedimentos ambulatoriais  
Unidade da base Procedimento 

Cobertura 
Procedimentos ambulatoriais executados por todos os 
estabelecimentos de saúde prestadores de serviços 
para o SUS da Cidade de São Paulo 

Agregação espacial de menor nível Estabelecimento de saúde  
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1995* 
Endereço      Não  
Diagnóstico  Não   

Características 

Especialidades Sim 
Tempo para disponibilização 2 meses após o mês de referência   
Formato da base de dados Arquivo DBF 
Forma de disseminação Tabulações especiais e tabulação on line pelo TABNET-

Acesso às  
informações 

Entidade disseminadora Ministério da Saúde e CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Nome da Unidade 
- Nome da UF 
- Mês e Ano de Cobrança e de atendimento. 
- Procedimento realizado / Procedimento aprovado 
- Especialidade do executante que realizou o procedimento (Atividade profissional). 
- Grupo de Atendimento (diabético, hipertenso, etc) 
- Tipo de Atendimento (consulta urgência/emerg, subseqüente, primeira vez campanha, etc) 
- Faixa etária (a partir de novembro de 1999)  

Observações  * A base do SIA não foi digitada nos serviços ambulatoriais municipais no período de vigência 
do PAS na Cidade de São Paulo entre 1996 e 2001.   
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Sistema de Informações de Atenção Básica- SIAB 

 

Descrição 
Base de dados que registra o cadastro das famílias atendidas pelo Programa de Saúde da 
Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), as atividades e 
procedimentos realizados, além da notificação de situações e/ou eventos mórbidos 
selecionados para acompanhamento contínuo.  

Origem/Fonte  

- Ficha de Cadastro de profissionais médicos, 
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde 

- Ficha A - cadastramento das famílias e condição de 
moradia; 

- Relatório SSA2 – situação de saúde e 
acompanhamento das famílias na área; 

- Relatório PMA2- produção e marcadores para 
acompanhamento 

Tipo de eventos contemplados Composição e produção de equipes do PACS e PSF e 
dados da família e indivíduos cadastrados 

Cobertura 
Implantado em 209 estabelecimentos de saúde com 
aproximadamente 900 equipes do PSF que cobrem 
cerca de 29% da população paulistana (maio de 2006) 

Unidade da base 
Cadastro de profissionais: profissional 
Ficha A: família 
SSA2: microárea 
PMA2: equipe 

Agregação espacial de menor nível Micro-área 
Agregação temporal de menor nível Mês de referência 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1998 
Endereço Não 
Diagnóstico Sim (referido na Ficha A 

Características 

Especialidades/áreas Sim (entre componentes da equipe) 
Tempo para disponibilização 20 dias após fechamento do mês de referência  
Formato da base de dados Arquivos DBF 
Forma de disseminação Tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 
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Cadastro de profissionais: 

-Número e tipo de profissionais 

Cadastro de equipes: 

-número de equipes em condição de repasse financeiro 

-número de equipes por modelo assistencial 

Ficha A 

- Pessoas segundo faixa etária, sexo; alfabetização, freqüência à escola; ocupação; doença ou 

condição referida (sigla) 

- situação da moradia e saneamento: tipo de casa, nº de cômodos, energia elétrica, destino do 

lixo, tratamento de água no domicílio, abastecimento de água, destino de fezes e urina 

- cobertura de plano de saúde: nº de pessoas cobertas; nome do plano. 

- Em caso de doença procura: Hospital, UBS, Farmácia, benzedeira; 

- Meios de Comunicação mais utilizados 

- Participação em Grupos Comunitários cooperativa, grupo religioso, Associações. 

- Meios de transporte mais utilizados 

Relatório SSA2 

- Famílias cadastradas e acompanhadas; 

- grupos prioritários para acompanhamento: gestantes, menores de 1 ano, diabéticos, 

  hipertensos, tuberculosos e hansenianos cadastrados e acompanhados; 

- internações; 

- óbitos 

Variáveis 
disponíveis 

 

Relatório PMA2 

- consultas médicas de usuários de fora da área da equipe; 

- consultas médicas de usuários da área da equipe por faixa etária 

- consultas/atendimentos de enfermagem 

- consultas/atendimentos por tipo (médico e de enfermagem) 

- procedimentos realizados 

- solicitação médica de exames complementares 

- encaminhamentos 

- situações e/ou eventos mórbidos notificados para acompanhamento contínuo de 

responsabilidade do médico, do enfermeiro e do agente comunitário de saúde.  
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SISPRENATAL – Sistema de Informação do Programa de Humanização no  

Pré-Natal e Nascimento 
 

Descrição 
Base com dados do cadastramento e do acompanhamento das gestantes inseridas no 
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento do SUS, sendo utilizada ainda para 
comprovar informação que vai gerar repasse de incentivo financeiro específico do programa. 
Origem/Fonte Ficha de Cadastro e Acompanhamento da gestante 
Tipo de evento contemplado Gestações acompanhadas pelo SUS  
Unidade da base Gestação / Consulta / Exame / Vacina 

Cobertura Gestantes usuárias SUS cadastradas nos serviços 
municipais 

Agregação espacial de menor nível Estabelecimento de saúde  
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade mensal  
Abrangência geográfica Município de São Paulo 

Características 

Abrangência temporal Desde 2002 
Tempo para disponibilização Um mês após o fechamento do mês de referência 
Formato da base de dados Arquivo DB convertido em DBF e XLS 
Forma de Disponibilização Relatórios impressos pelo sistema e tabulações 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

 
Dados do cadastramento da gestante 
- Nome da Unidade de Saúde 
- Código da Unidade no CNES 
- Área PSF 
- Micro Área 
- Nº do Cartão SUS 
- Data da 1ª consulta de pré-natal e código da atividade profissional do executante 
- Data da última menstruação 
Acompanhamento da gestante 
- Data das consultas de pré-natal e código da atividade profissional dos executantes 
- Exames solicitados:  
- ABO e Rh 
- VDRL  
- URINA  
- GLICEMIA  
- Hb Ht HIV 
- Vacina anti-tetânica: 1º DOSE, 2ºDOSE, REFORÇO, IMUNE. 
- Data da consulta puerperal e código de atividade profissional do executante 
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HIPERDIA - Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de  

Pacientes Hipertensos e Diabéticos 
 

Descrição 
Base com dados do cadastramento e do acompanhamento de hipertensos e diabéticos 
inseridos no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 
Mellitus do Sistema Único de Saúde. 

Origem/Fonte Fichas de Cadastro de Hipertenso/Diabético e Fichas 
de Acompanhamento de Hipertenso/Diabético 

Tipo de evento contemplado Hipertensos e diabéticos acompanhadas pelo SUS  
Unidade da base Indivívuo hipertenso e/ou diabético 
Cobertura Hipertensos/diabéticos usuários SUS cadastrados 
Agregação espacial de menor nível Estabelecimento de saúde  

Agregação temporal de menor nível Mês 

Periodicidade Mensal  
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 2002 
Endereço Sim 
Diagnóstico Sim 

Características 

Especialidade Não 
Tempo para disponibilização Um mês após o fechamento do mês de referência * 
Formato da base de dados Base de dados GBD (interbase) * 
Forma de Disponibilização Tabulações especiais * 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Unidade de Saúde 
- Código SIA/SUS ou CNES 
- Data de nascimento 
- Sexo 
- Raça/côr 
- Escolaridade 
- Sit. Familiar/Conjugal 
- Dados clínicos do paciente (Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Cintura 
  (cm), Peso (Kg), Altura (cm), Glicemia capilar (mg/dl) 
- Fatores de Risco (Antecedentes Familiares – Cardiovasculares, Diabetes Tipo 1, Diabetes  
  Tipo 2, Tabagismo, Sedentarismo, Sobrepeso/Obesidade, Hipertensão Arterial, Infarto Agudo 
   do Miocárdio) 
- Presença de Complicações (Outras Coronariopatias, AVC, Pé diabético, Amputação por 
  diabetes, Doença Renal) 
- Tratamento (Não medicamentoso e Medicamentoso – Hidroclorotiazida, Propanolol 
  Captopril, Glibenclamida, Metilformina, Insulina, Outros medicamentos 
- Data da consulta 

Observações  * Base de dados de uso limitado pela baixa cobertura na cidade tendo em vista a utilização de 
outras fontes para obtenção de dados similares. 
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Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade / Sistema de Informação 

Ambulatorial – APAC / SIA (versão gerada pela SMS) 
 

Descrição 

Base de dados gerada pelo registro individual dos atendimentos ambulatoriais e do custeio dos 
procedimentos de alta complexidade/custo realizados pelos estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados) prestadores de serviço da rede do SUS segundo normatização específica 
para cada grupo de procedimento. Base inclui os procedimentos apresentados por todos os 
estabelecimentos prestadores de serviços de alta complexidade/custo para o SUS na Cidade de 
São Paulo antes de serem processados e validados pelo Ministério da Saúde 
Origem/Fonte Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 
Tipo de eventos contemplados Procedimentos ambulatoriais de alta complexidade/ 
Unidade da base Procedimento 

Cobertura 
Procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade/custo executados em estabelecimentos 
de saúde prestadores de serviços para o SUS que 
encaminham os dados através da SMS 

Agregação espacial de menor nível  Estabelecimento de saúde  
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 2001* 
Endereço      Sim  
Diagnóstico  Sim  

 Características 

Especialidades Não 
Tempo para disponibilização  15 dias após o fechamento do mês de referência   
Formato da base de dados Arquivo DBF 
Forma de disseminação Tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
Disponíveis** 

- Nome da Unidade 
- Código CNES da Unidade 
- Município de Ocorrência, Município de Residência 
- Mês apresentação e competência  
- Procedimento Principal 
- Procedimento Secundário (quando necessário) 
- Diagnóstico Principal 
- Diagnóstico Secundário (quando necessário) 
- Início da Validade (mês Inicial) 
- Tipo de APAC – inicial, continuidade ou única 
Grupos de procedimentos disponíveis segundo tipo, grau de complexidade e modo de 
financiamento: 
Patologia Clínica; Radiodiagnóstico (Densitometrias, Arteriografias, Aortografias, etc ; Terapias 
Especializadas – Litiases, Fotocoagulação a laser, etc; Instalação Cateter; Hemodinâmica; 
Terapia Renal Substitutiva; Radioterapia; Quimioterapia; Ressonância Magnética; Medicina 
Nuclear; Radiologia Intervencionista; Tomografia; Hemoterapia; Cirurgias Ambulatoriais; 
Ações Odontologia; Acompanhamento de Pacientes – Queimados, Transplantados, Deficiência 
Auditiva, etc; Medicamentos 

Observações 

 * A base do APAC começou a ser implantada nos serviços ambulatoriais municipais no ano  
   de 2001 com o final do PAS na Cidade de São Paulo. 

 ** Existem outras variáveis disponíveis na base de dados conforme o tipo de APAC 
    determinada pelo procedimento realizado. 
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Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade / Sistema de Informação 

Ambulatorial – APAC / SIA (versão gerada pelo Ministério da Saúde) 
 

Descrição 

Base de dados gerada pelo registro individual dos atendimentos ambulatoriais e do custeio dos 
procedimentos de alta complexidade/custo realizados pelos estabelecimentos de saúde 
(públicos e privados) prestadores de serviço da rede do SUS segundo normatização específica 
para cada grupo de procedimento. Base inclui os procedimentos processados e validados pelo 
Ministério da Saúde entre os apresentados por todos os estabelecimentos prestadores de 
serviços de alta complexidade/custo para o SUS na Cidade de São Paulo. 
Origem/Fonte Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 

Tipo de eventos contemplados Procedimentos ambulatoriais de alta complexidade / 
custo  

Unidade da base Procedimento 

Cobertura 
Procedimentos ambulatoriais de alta 
complexidade/custo executados em estabelecimentos 
de saúde prestadores de serviços para o SUS da 
Cidade de São Paulo 

Agregação espacial de menor nível  Estabelecimento de saúde  
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 2001* 
Endereço      Sim  
Diagnóstico  Sim  

Características 

Especialidades Não 
Tempo para disponibilização  2 meses após o mês de referência   
Formato da base de dados Arquivo DBF 

Forma de disseminação Tabulações especiais e tabulação on line pelo TABNET-
Ministério da Saúde 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora Ministério da Saúde e CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
Disponíveis** 

- Nome da Unidade 
- Código CNES da Unidade 
- Município de Ocorrência, Município de Residência 
- Mês apresentação e competência  
- Procedimento Principal 
- Procedimento Secundário (quando necessário) 
- Diagnóstico Principal 
- Diagnóstico Secundário (quando necessário) 
- Início da Validade (mês Inicial) 
- Tipo de APAC – inicial, continuidade ou única 
- Grupos de procedimentos disponíveis segundo tipo, grau de complexidade e modo de 
financiamento: 
Patologia Clínica; Radiodiagnóstico (Densitometrias, Arteriografias, Aortografias, etc; Terapias 
Especializadas – Litiases, Fotocoagulação a laser, etc; Instalação Cateter; Hemodinâmica; 
Terapia Renal Substitutiva; Radioterapia; Quimioterapia; Ressonância Magnética; Medicina 
Nuclear; Radiologia Intervencionista; Tomografia; Hemoterapia; Cirurgias Ambulatoriais; 
Ações Odontologia; Acompanhamento de Pacientes – Queimados, Transplantados, Deficiência 
Auditiva, etc; Medicamentos 

Observações 
 * A base do APAC começou a ser implantada nos serviços ambulatoriais municipais no ano de 
   2001 com o final do PAS na Cidade de São Paulo. 
 ** Existem outras variáveis disponíveis na base de dados conforme o tipo de APAC 
    determinada pelo procedimento realizado. 
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INFORMAÇÕES DE REGISTRO DE ATENDIMENTOS/AÇÕES 
 

Hospitalares 
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Comunicação de Internação Hospitalar  -  CIH 

 

Descrição Banco de dados que objetiva registrar as internações hospitalares do universo dos hospitais 
existentes na Cidade de São Paulo.  
Origem/Fonte Prontuário hospitalar 
Tipo de eventos contemplados Internações hospitalares 

Cobertura Toda a rede hospitalar, independentemente do 
vínculo com o SUS * 

Unidade da base Internação 
Endereço Sim 
Diagnóstico Sim 
Especialidades Não 
Agregação espacial de menor nível Estabelecimento de saúde 
Agregação temporal de menor nível Data de internação e alta 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 

Características 

Abrangência temporal Desde 1999* 
Tempo para disponibilização 2 meses após o mês de referência   
Formato da base de dados DBF 
Forma de disponibilização tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Código CNES 
- Nome da Unidade hospitalar 
- Nome do Paciente 
- Endereço completo 
- Município de residência 
- UF do Paciente e do hospital 
- Data de nascimento 
- Sexo  
- Procedimento realizado  
- Diagnóstico principal e secundário  
- Data da Internação e de alta  
- Tipo de Alta  
- Fonte de remuneração  
- Mês de competência  
- Nº de dias na UTI  

Observações 
 * Sistema implantado através da Portaria nº 221 de 24 de março de 1999 e complementado  
   pela Portaria nº 1.722 de 22 de setembro de 2005, apresentando cobertura e grau de  
   preenchimento variáveis segundo o hospital 
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Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

(versão gerada pela SMS) 
 

Descrição 
Base de dados apresenta registros das internações hospitalares na rede própria e conveniada 
com o SUS que estão sob gestão da SMS-São Paulo. Contém as AIH encaminhadas à SMS por 
mês de apresentação. Base inclui todos os procedimentos apresentados pelos 
estabelecimentos, antes de serem processados e validados pelo Ministério da Saúde.   
Origem/Fonte AIH – Autorização de internação hospitalar 
Tipo de eventos contemplados Internações hospitalares  
Unidade da base Internação 

Cobertura 
Autorizações de internações hospitalares em 
estabelecimentos de saúde da cidade de São Paulo e 
prestadores de serviços para o SUS, que encaminham 
os dados através da SMS 

Agregação espacial de menor nível Estabelecimento hospitalar 
Agregação temporal de menor nível Datas de internação, alta, apresentação e competência 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1993 * 
Endereço      Sim 
Diagnóstico  Sim 

Características 

Especialidades Sim 
Tempo para disponibilização 2 meses após o mês de referência   
Formato da base de dados Arquivo DBF 
Forma de disponibilização tabulações especiais e tabulações “on line” no TABNET  

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Mês e ano de internação, saída e apresentação 
- Caráter da Internação (eletiva, urgência, etc). 
- Data de nascimento  
- Sexo 
- Cobrança detalhada (alta, permanência, transferência e óbito segundo tipo) 
- Diagnóstico principal e diagnóstico secundário 
- Especialidade 
- Procedimento realizado 
- Local da internação 
- Natureza do hospital (próprio – federal, municipal, estadual, universitário, etc e contratado) 
- Município de ocorrência da internação. 
- Município  de residência do paciente. 
- Dias de permanência total e na UTI. 
- Valor total e segundo as frações: serviços hospitalares, serviços profissionais, serviço de apoio 
diagnóstico e terapêutico, órteses/próteses, sangue, UTI 

Observações * A base do SIH não foi digitada nos hospitais municipais no período de vigência do PAS na  
  Cidade de São Paulo entre 1996 e 2001.  
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Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) 

(versão gerada pelo Ministério da Saúde) 
 

Descrição 

Base de dados apresenta registros das internações hospitalares na rede própria e conveniada 
com o SUS. Contém as AIH aprovadas e valores efetivamente pagos por mês de competência. 
Base inclui os procedimentos processados e validados pelo Ministério da Saúde entre os 
apresentados por todos os estabelecimentos prestadores de serviços para o SUS na Cidade de 
São Paulo.     
Origem/Fonte AIH – Autorização de internação hospitalar 
Tipo de eventos contemplados Internações hospitalares  
Unidade da base Internação 

Cobertura 
Autorizações de internações hospitalares em 
estabelecimentos de saúde da cidade de São Paulo e 
prestadores de serviços para o SUS.  

Agregação espacial de menor nível Estabelecimento hospitalar 
Agregação temporal de menor nível Datas de internação, alta, apresentação e competência 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 1993 * 
Endereço Não 
Diagnóstico  Sim 

Características 

Especialidades Sim 
Tempo para disponibilização 2 meses após o mês de referência   
Formato da base de dados Arquivo DBF 

Forma de disponibilização Tabulações especiais e tabulação on line pelo TABNET-
Ministério da Saúde 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora Ministério da Saúde e CEINFO/SMS/PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Mês e ano de internação, saída e competência 
- Caráter da Internação (eletiva, urgência, etc)  
- Data de nascimento  
- Sexo 
- Cobrança detalhada (alta, permanência, transferência e óbito segundo tipo) 
- Diagnóstico principal e diagnóstico secundário 
- Especialidade 
- Procedimento realizado 
- Local da internação 
- Natureza do hospital (próprio – federal, municipal, estadual, universitário, etc e contratado) 
- Município de ocorrência da internação. 
- Município  de residência do paciente. 
- Dias de permanência total e na UTI. 
- Valor total e segundo as frações: serviços hospitalares, serviços profissionais, serviço de 
apoio diagnóstico e terapêutico, órteses/próteses, sangue, UTI 

Observações 
 * A base do SIH não foi digitada nos hospitais municipais no período de vigência do PAS na 
   Cidade de São Paulo entre 1996 e 2001.   
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Relatório Estatístico Mensal da Unidade de Internação – REM 

 

Descrição 

Relatório que reúne dados das internações hospitalares ocorridas nos hospitais da rede 
municipal. Os dados são encaminhados à CEInfo através de planilha EXCEL e relatórios 
impressos: “Relatório Estatístico Mensal -Indicadores hospitalares por clínica”, “Relatório 
Estatístico Mensal 2 – Centro cirúrgico/ Centro obstétrico”, “Relatório Estatístico Mensal – 
PS/PA”  e “Relatório de Informação Gerencial” . Este último não é consolidado.  

Origem/Fonte  

Consolidado mensal dos censos diários 
- Relatório Estatístico Mensal -Indicadores hospitalares 
  por clínica 
- Relatório Estatístico Mensal 2 – Centro cirúrgico/centro
  obstétrico 
- Relatório Estatístico Mensal – Indicadores por Pronto 
  Socorro 

Tipo de eventos contemplados 
Internações segundo área: cirúrgica, clínica, UTI, outros 
(observação PS < 24 horas, observação PS > 24 horas, 
pré-parto, rec. Pós anestésica) e hospital dia 

Unidade da base Estabelecimento de saúde 
Cobertura Internações em Hospitais, PS e PA municipais 
Agregação espacial de menor nível Estabelecimento de saúde 
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal A partir de 1996 
Endereço  Não 
Diagnóstico  Não 

Características 

Especialidades/áreas Sim 
Tempo para disponibilização 1 mês após o mês de referência 
Formato da base de dados XLS e papel 
Forma de disseminação Relatório impresso e tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora CEINFO/SMS/PMSP 
Relatório Estatístico Mensal -Indicadores hospitalares por área:  cirúrgica, clínica, UTI, outros 
(observação PS < 24 horas, observação PS > 24 horas, pré-parto, rec. Pós anestésica) e 
hospital dia.  
- Nº de leitos planejados, instalados, operacionais e extra por clínica 
- Nº total de entradas e nº de entradas por procedência de outro hospital, do ambulatório,   
  hospital dia, do PS e do centro obstétrico.  
- Movimento interno do hospital 

     Nº de entradas de outra clínica 
     Nº de saídas para outra clínica 
     Nº de pacientes remanescentes: internados na clínica na 24ª hora do último dia do mês 
anterior ao de referência e na 24ª hora do último dia do mês de referência 
- Nº total de saídas (altas + óbitos) 

     Nº de altas sem encaminhamento 
     Nº de altas para outro hospital  
     Nº de altas por evasão 
     Nº de altas para ambulatório: próprio, outro 
     Nº de altas para assistência domiciliar 
     Nº de óbitos antes e após 24 h de internação 
- Nº de leito dia: instalado, operacional e extra 
- Nº de paciente dia 
- Média de paciente dia 
- Taxa de ativação 
- Taxa de ocupação instalada 
- Taxa de ocupação operacional 

Variáveis / 
indicadores 
disponíveis 

- Média de permanência  
- Taxa de mortalidade geral hospitalar 
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- Taxa de mortalidade institucional 
- Giro 
- Intervalo de substituição  
- Taxa de infecção hospitalar 
- Relatório Estatístico Mensal 2 – Centro cirúrgico/centro obstétrico  
- Nº de salas de cirurgia planejadas e em atividade 
- Nº de salas de parto planejadas e em atividade 
- Nº de partos: normal, fórceps e cesárias 
- Nº cirurgias realizadas: eletivas, ambulatoriais, hospital dia e urgência/emergência 
- Motivos de suspensão das cirurgias: clínico, administrativo e ausência do paciente    
- Nº total de anestesias aplicadas  
- Nº de anestesias aplicadas, por tipo: geral, sedação, raquidiana, peridural, combinada e 
  loca/loco-regional 
- Nº de consultórios médicos no ambulatório 
- Nº de consultas médicas, cirurgias e outros procedimentos, por procedência 
- Nº de Consultas médica no PS por especialidade: clinica médica, clínica cirúrgica, ginecologia 
  e obstetrícia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, outras 
- Consultas odontológicas 
- Nº de exames segundo tipo e procedência: Raio x, mamografia, tomografia comp., ultrassom, 
  ECO, densitometria óssea, patologia clínica, anatomia patológica, métodos gráficos,  
  endoscopia digestiva, broncoscopia, ressonância magnética  
- Diálise Peritoneal 
- Hemodiálise 
- Banco de sangue: sangue total, plasma, plaquetas, concentrado de hemácias, crio, outros. 
- Nº de leitos de observação em pronto socorro isolado e pronto atendimento em pronto socorro
  isolado e pronto atendimento Variáveis / 

indicadores 
disponíveis - Relatório Estatístico Mensal – Indicadores por PS por tipo de leito 

- Leitos de observação < 24 horas: entradas e saídas e óbitos antes de 24 horas 
- Leitos de observação >24 horas: entra 
- Nº de leitos operacionais e extra  
- Nº total de entradas  
- Nº de pacientes remanescentes: internados na clínica na 24ª hora do último dia do mês 
  anterior ao de referência e na 24ª hora do último dia do mês de referência 
- Nº total de saídas (altas + óbitos) 
- Nº de altas sem encaminhamento 
- Nº de altas para outro hospital  
- Nº de altas por evasão 
- Nº de altas para ambulatório: próprio, outro 
- Nº de altas para assistência domiciliar 
- Nº de óbitos antes e após 24 h de internação 
- Nº de leito dia: instalado, operacional e extra 
- Nº de paciente dia 
- Média de paciente dia 
- Taxa de ativação 
- Taxa de ocupação instalada 
- Taxa de ocupação operacional 
- Média de permanência 
- Taxa de mortalidade geral hospitalar 
- Taxa de mortalidade institucional 
- Giro 
- Intervalo de substituição 
- Taxa de infecção hospitalar 
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INFORMAÇÕES DE REGISTRO DE ATENDIMENTOS/AÇÕES 
 

Vigilância e Imunização 
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Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações/ Avaliação do 

 Programa de Imunização –  (SI-PNI/API) 
 

Descrição Base de dados de doses de vacinas aplicadas no Município de São Paulo, processada pelo 
Sistema de Vigilância em Saúde na Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) 

Origem/Fonte 
Boletim mensal de doses aplicadas de vacinas; 
Boletim mensal de doses aplicadas de 
imunobiológicos especiais 
Boletim de Campanha 

Tipo de eventos contemplados Doses de vacinas do calendário do programa nacional 
de imunizações aplicadas no Município de São Paulo 

Unidade da base Dose de vacina 

Cobertura Vacinas do calendário do programa nacional de 
imunizações 

Agregação espacial de menor nível  Unidade de Saúde 
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de  São Paulo 
Abrangência temporal 1998* 
Endereço  Não 

Características 

Diagnóstico  Não 
Tempo para disponibilização Uma semana após mês de referência 
Formato da base de dados  Arquivo dbf 

Forma de disseminação Tabulações especiais e tabulações “on line pelo 
TABNET 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora COVISA/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Mês 
- Ano 
- Unidade Federada 
- Município 
- Distrito Administrativo 
- Nome da Unidade de Saúde 
- Tipos de vacina 
- Doses de vacina (1ª, 2ª, ª, etc.) 
- Faixas etárias (adequadas a cada tipo de vacina) 
- Cobertura vacinal 

Observações  * Implantado no MSP em janeiro de 1998  
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Sistema de Informação do Controle do Aedes aegypti  - SISAEDES 

 

Descrição 
Base de dados com as informações da atividade casa a casa, das atividades de vigilância e 
controle do mosquito Aedes aegypti e da avaliação de densidade larvária do Município de São 
Paulo consolidadas pela Coordenação de Vigilância Ambiental – Zoonoses da Coordenação de 
Vigilância em Saúde (COVISA). 

Origem/Fonte 
Boletins da atividade casa a casa, das atividades de 
vigilância e controle do Aedes aegypti e da avaliação de 
densidade larvária 

Tipo de eventos contemplados 
Atividade casa a casa, atividades de vigilância e 
controle do Aedes aegypti e avaliação de densidade 
larvária. 

Unidade da base Imóvel 
Cobertura Imóveis do Município de São Paulo 
Agregação espacial de menor nível  Distrito Administrativo 
Agregação temporal de menor nível Mês 
Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 
Abrangência temporal Desde 2002 

Características 

Endereço      Sim para os imóveis positivos. 
Tempo para disponibilização 1 semana  
Formato da base de dados Arquivo DBF  
Forma de disseminação Tabulação especial 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora COVISA/ SMS/ PMSP 

Variáveis 
disponíveis 

- Distrito administrativo 
- Nº de imóveis trabalhados, fechados e recusados 
- Nº de recipientes com larvas segundo tipo de recipiente 
- Tipo de atividade 
- Nº de imóveis positivos Aedes aegypti 
- Nº de imóveis positivos Aedes albopictus 
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Sistema de Informação em Vigilância Sanitária – SIVISA 

 

Descrição 
Base de dados de cadastro de estabelecimentos e equipamentos de interesse à saúde do 
Município de São Paulo que são fiscalizados pelos técnicos da vigilância sanitária da 
Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) 

Origem/Fonte 
- Requerimento de Cadastro Municipal de Vigilância 
  Sanitária – CMVS 
- Relatório de inspeção das ações de vigilância sanitária

Tipo de eventos contemplados 
- Cadastro de estabelecimentos e equipamentos de 
  interesse à saúde 
- Inspeção sanitária 

Unidade da base Estabelecimentos e equipamentos de interesse à saúde 

Cobertura Todos os estabelecimentos e equipamentos de interesse 
à saúde 

Agregação espacial de menor nível Distrito administrativo 

Agregação temporal de menor nível Dia (inspeções) 
Semana (cadastro) 

Periodicidade Mensal 
Abrangência geográfica Município de São Paulo 

Abrangência temporal Desde 2003 – cadastro 
Desde 2004 – inspeções 

Características 

Endereço      Sim 
Tempo para disponibilização 1 semana 
Formato da base de dados Access 
Forma de disseminação Tabulações especiais 

Acesso às 
informações 

Entidade disseminadora COVISA/ SMS/ PMSP 

a) Cadastro:  
- Dados de identificação: razão social, CNPJ, endereço, natureza jurídica, responsável legal, 
responsável técnico. 
- Dados específicos para cada grupo CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas) do 
estabelecimento: 

I -Produtos de interesse à saúde (classe do produto, atividades, categoria, controle de 
qualidade, etc.)  
II - Serviços de interesse à saúde ( tipo de serviço, número de consultório, salas, 
equipamentos, etc.)  
III - Equipamentos de interesse à saúde ( tipo de equipamento, marca, modelo, 
amperagem, etc.). 

Variáveis 
disponíveis 

b) Inspeções:  
- Dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço, locais isentos de cadastro), 
  origem e finalidade da inspeção realizada, relato da situação encontrada no local,   
  providências tomadas e conclusão. 
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