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Produza você mesmo a sua informação 
 

Entre no endereço eletrônico abaixo: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/procedimentos_ambulatoriais/index.php?p=6524 
 
Ele o levará diretamente ao Tabnet SIA. Veja imagem abaixo 

 
 
Clique na alternativa "a partir de 2008" e acesse a página abaixo 
 

 
 
 
Esta é a tela de trabalho onde você fará as escolha para montar a sua tabela 
Exemplo: 

1. Na janela "Linha" procure e marque a alternativa "Procedimentos (inclui consultas)". 
2. Na janela "Colunas" procure e marque a alternativa "Mês / Ano de Competência". 
3. Na janela "Conteúdo" mantenha a alternativa já selecionada "Qtd Produzida" 
4. Na janela "Períodos disponíveis" mantenha apertada a tecla Ctrl e vá marcando todos os meses do ano de 

2018 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/procedimentos_ambulatoriais/index.php?p=6524
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Obs. No mês seguintes haverá uma novo mês disponibilizado, o que fará com que a sua tabela 
daquele mês tenha mais um mês e assim sucessivamente, até chegarmos aos 12 meses do ano em 
análise. 
 

5. Na Janela "Seleções Disponíveis" clique no símbolo + da alternativa "Estab.Saúde-Cidade", para abrir a 
caixa de alternativa. 

6. Role a tela até aparecerem os nomes das UBS  
7. Procure a sua UBS e em seguida a marque (observe que as mesmas estão em ordem alfabética) 
8. Veja como ficou a tela de trabalho agora  

 

 
 

9. Finalmente marque a alternativa "Texto pré-formatado" 
 

 
10. Clique em "Mostrar" e aguarde um pouco (normalmente a rede é lenta)  
11. Esta tabela que é mostrada ainda precisará ser salva no formato Excel. 
12. Agora vamos clicar em "Copiar como .CVS " 
13. Mantenha ou escolha a alternativa "Abrir como" e clique em OK 

(Obs. Para tanto você precisa ter a planilha Excel instalada no seu computador), 
11. Agora bastará Ir no "Salvar Como" e salvar a planilha no formato Excel e realizar o último passo: Analisar 

a tabela  
 
 
Agora é com você: 

Faça outras escolhas nas janelas.  
Exercite o uso dessa ferramenta. 


