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NORMAS PARA EMPÉSTIMOS DE CD

1. O empréstimo destina-se ao usuário que estiver vinculado a SES e ao
usuário  especial  mediante  cadastro  na Biblioteca com documentos.   O
usuário especial deverá apresentar um Ofício ou Declaração Institucional
ao qual esteja ligado e com carimbo e assinatura da Chefia do Setor.

2. Os usuários poderão retirar até 3 (três) CD por vez.  O prazo para
devolução será de 7 dias.  O empréstimo poderá ser renovado desde
que  não haja  pedido  de  reserva.  A  renovação  deverá  ser  realizada
através do telefone (51) 3901-1498 ou e-mail: ceids@saude.rs.gov.br

3. Reservas por telefone podem ser feitas com antecedência de 24h da
data a ser retirado o CD. 

4.  Em caso de perda ou dano,  será  exigida a  reposição de material
correspondente. 

5.  Funcionários  da  Saúde  do  Interior  do  Estado  poderão  solicitar
empréstimos e devoluções via malote. 

6.  O  usuário  que  estiver  em débito  só  poderá  retirar  outro  material
depois da devolução dos devidos à Biblioteca. 

7. Quando o material for entregue fora do prazo estipulado, o usuário
ficará sem poder retirar novo material  no mesmo número de dias de
atraso. Se houver repetição de não entrega no prazo, será suspenso seu
cadastro.  Durante  o  prazo  estipulado  para  empréstimo,  o  material
permanece sob inteira responsabilidade da pessoa que o retirou.

OBS.: O EMPRÉSTIMO FICARÁ CONDICIONADO A ENTREGA DE TODA
A DOCUMENTAÇÃO CITADA. 

mailto:ceids@saude.rs.gov.br
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CATÁLOGO DE CD – SAÚDE - CDS

Localização: CDS 01
Título: Sistema  de  informação  sobre  mortalidade:  1979-1995:  dados  de
declaração de óbito
Resumo: Reúne  informações  completas  do  Sistema  de  Informação  sobre
Mortalidade (SIM), dos anos de 1979 a 1996,  assim como os dados, ainda
sujeitos a revisão, enviados pelas Secretarias Estaduais de Saúde referentes a
1996. Isto permite que os dados parciais possam ser analisados, tornando mais
ágil  o retorno das informações á comunidade. Os dados foram gerados em
formado  DBF.  Os  relatórios  que  o  Sistema  SIM  permite  acessar  são  de
fundamental  importância,  para  o  Sistema  Nacional  de  Vigilância
Epidemiológica,  porque  contém  informações  sobre  as  características  de
pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, assistência prestada ao paciente,
causas básica e associada. Quando ocorrem óbitos naturais em domicílio, o
médico  assistente  ou  o  Cartório  de  Registro  Civil  devem  providenciar  o
preenchimento da DO. Os casos de óbitos sem assistência médica, em via
pública ou por  causas acidentais  ou violentas devem ser  encaminhados ao
Serviço de Verificação de Óbito ou o Instituto Médico Legal. (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 02
Título: Sistema  de  informação  sobre  mortalidade:  1979-1997:  dados  de
declaração de óbito
Resumo: Reúne  informações  completas  do  Sistema  de  Informação  sobre
Mortalidade (SIM), dos anos de 1979 a 1996,  assim como os dados, ainda
sujeitos a revisão, enviados pelas Secretarias Estaduais de Saúde referentes a
1996. Isto permite que os dados parciais possam ser analisados, tornando mais
ágil  o retorno das informações á comunidade. Os dados foram gerados em
formado  DBF.  Os  relatórios  que  o  Sistema  SIM  permite  acessar  são  de
fundamental  importância,  para  o  Sistema  Nacional  de  Vigilância
Epidemiológica,  porque  contém  informações  sobre  as  características  de
pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, assistência prestada ao paciente,
causas básica e associada. Quando ocorrem óbitos naturais em domicílio, o
médico  assistente  ou  o  Cartório  de  Registro  Civil  devem  providenciar  o
preenchimento da DO. Os casos de óbitos sem assistência médica, em via
pública ou por  causas acidentais  ou violentas devem ser  encaminhados ao
Serviço de Verificação de Óbito ou o Instituto Médico Legal. (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 03
Título: Sistema  de  Informação  sobre  Mortalidade  1979-1998:  dados  de
declaração de óbito
Resumo: Reúne  informações  completas  do  Sistema  de  Informação  sobre
Mortalidade (SIM), dos anos de 1979 a 1996,  assim como os dados, ainda
sujeitos a revisão, enviados pelas Secretarias Estaduais de Saúde referentes a
1996. Isto permite que os dados parciais possam ser analisados, tornando mais
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ágil  o retorno das informações á comunidade. Os dados foram gerados em
formado  DBF.  Os  relatórios  que  o  Sistema  SIM  permite  acessar  são  de
fundamental  importância,  para  o  Sistema  Nacional  de  Vigilância
Epidemiológica,  porque  contém  informações  sobre  as  características  de
pessoa, tempo e lugar, condições de óbito, assistência prestada ao paciente,
causas básica e associada. Quando ocorrem óbitos naturais em domicílio, o
médico  assistente  ou  o  Cartório  de  Registro  Civil  devem  providenciar  o
preenchimento da DO. Os casos de óbitos sem assistência médica, em via
pública ou por  causas acidentais  ou violentas devem ser  encaminhados ao
Serviço de Verificação de Óbito ou o Instituto Médico Legal. (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 04
Título: Sistema de informações sobre nascidos vivos -  SINASC 1994-1997:
dados de declaração de nascido vivo
Resumo: A implantação do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos –
SINASC, composto pelo documento-padrão – Declaração de nascidos Vivos e
programa  para  operação  em  microcomputadores,  em  todos  os  Estados,
propiciou  um aporte  significativo  de dados sobre  nascidos vivos,  com suas
características mais importantes como sexo, local onde ocorreu o nascimento,
tipo  de  parto,  peso  ao  nascer,  entre  outra.  O  CD  apresenta  informações
completas dos SINASC, dos anos de 1994 a 1997 que permite que os dados
possam  ser  analisados,  tornando  mais  ágil  o  retorno  das  informações  à
comunidade. (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 05
Título: Banco de dados dos sistemas de informação sobre mortalidade (SIM) e
nascidos vivos (SINASC) 1997 a 2003
Resumo: A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, publica
neste CD as informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM,
e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc, referentes ao
período  de  1999  a  2005.  Os  bancos  de  dados  estão  atualizados  com  as
informações fornecidas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde ao
longo  do  período  e  consolidadas  na  Coordenação-Geral  de  Informações  e
Análise Epidemiológico, do Departamento de Análise de Situação de Saúde, de
Secretaria de Vigilância em Saúde. O objetivo desta publicação é disseminar
as  informações  sobre  mortalidade  e  nascidos  vivos  ocorridos  no  Brasil.
Pretende-se ampliar seu uso com vistas à produção de indicadores e análise
que possam não só subsidiar o planejamento e avaliação de ações, programas
e serviços de saúde, mas também fortalecer o uso da evidência epidemiológica
para tomada de decisão em saúde. [...] (AU).
Data: 2005

Localização: CDS 06
Título: Banco de dados dos sistemas de informação sobre mortalidade (SIM) e
nascidos vivos (SINASC) 1998 a 2004
Resumo: A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, publica
neste CD as informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM,
e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc, referentes ao
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período  de  1999  a  2005.  Os  bancos  de  dados  estão  atualizados  com  as
informações fornecidas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde ao
longo  do  período  e  consolidadas  na  Coordenação-Geral  de  Informações  e
Análise Epidemiológico, do Departamento de Análise de Situação de Saúde, de
Secretaria de Vigilância em Saúde. O objetivo desta publicação é disseminar
as  informações  sobre  mortalidade  e  nascidos  vivos  ocorridos  no  Brasil.
Pretende-se ampliar seu uso com vistas à produção de indicadores e análise
que possam não só subsidiar o planejamento e avaliação de ações, programas
e serviços de saúde, mas também fortalecer o uso da evidência epidemiológica
para tomada de decisão em saúde. [...] (AU).
Data: 2006

Localização: CDS 07
Título: Banco de dados dos sistemas de informação sobre mortalidade (SIM) e
nascidos vivos (SINASC) 1999 a 2005.
Resumo: A Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, publica
neste CD as informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM,
e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – Sinasc, referentes ao
período  de  1999  a  2005.  Os  bancos  de  dados  estão  atualizados  com  as
informações fornecidas pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde ao
longo  do  período  e  consolidadas  na  Coordenação-Geral  de  Informações  e
Análise Epidemiológico, do Departamento de Análise de Situação de Saúde, de
Secretaria de Vigilância em Saúde. O objetivo desta publicação é disseminar
as  informações  sobre  mortalidade  e  nascidos  vivos  ocorridos  no  Brasil.
Pretende-se ampliar seu uso com vistas à produção de indicadores e análise
que possam não só subsidiar o planejamento e avaliação de ações, programas
e serviços de saúde, mas também fortalecer o uso da evidência epidemiológica
para tomada de decisão em saúde. [...] (AU).
Data: 2007

Localização: CDS 08
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: julho/1999
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
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Data: 1999

Localização: CDS 09
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: agosto/1999
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 10
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: setembro/99
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 1999
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Localização: CDS 11
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: outubro/99
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 11
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: outubro/99
Resumo:  O Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 12
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade:  junho/2000
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
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de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 13
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: setembro/2000
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 14
Título: Movimento  das  autorizações  de  procedimentos  de  alto
custo/complexidade: janeiro/2001
Resumo: O  Ministério  da  Saúde  está  distribuindo  este  CD-ROM,  com  a
finalidade de fornecer informações para os diversos setores da sociedade que
tenham interesse em trabalhar os dados gerados pelas Secretarias Estaduais
de Saúde e  Secretarias  Municipais  na  Gestão Plena do  Sistema Municipal
relativos  ao  Sistema  de  Informativo  Ambulatorial  (SIA-SUS)  referente  às
Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade -
(APAC) enviados ao M.S, conforme determina a Portaria no. 207/98 de 12 de
novembro  de  1998  da  Secretaria  de  Assistência  a  Saúde  do  Ministério  da
Saúde. Para isso o Datasus está distribuindo neste CD-ROM, além da Base de
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Dados do Apac, o aplicativo ApacSia, para facilitar a emissão de relatórios mais
comuns, e as estruturas dos arquivos por eles utilizados, para possibilitar o uso
de outras ferramentas de processamento de dados caso necessário. Os dados
estão particionados por  Unidade da Federação e por  mês de competência.
Devido as grande volume de dados, as informações da produção ambulatorial
dos  diretórios  de  dados  foram  comprimidas.  Para  a  utilização  por  outros
programas‚  é  preciso  fazer  a  descompactação  através  do  programa
EXPDBF.EXE, também disponível neste CD-ROM. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 15
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: julho/94 a agosto/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 16
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/95 a março/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 17
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/95 a abril/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
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como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 18
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/95 a novembro/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 19
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: março/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2006

Localização: CDS 20
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/96 a maio/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
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gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 21
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/96 a julho/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 22
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/96 a agosto/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 23
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/96 a setembro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
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Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 23
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/96 a setembro/97.
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 24
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: julho/96 a dezembro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1997
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Localização: CDS 25
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: dezembro/97 a maio/98
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 26
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/98 a julho/98
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 27
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: março/98 a agosto/98
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1998
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Localização: CDS 28
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: agosto/98 a abril/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 29
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: setembro/98 a maio/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 30
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: outubro/98 a junho/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).



15

Data: 1999

Localização: CDS 31
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: novembro/98 a julho/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 32
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: dezembro/98 a agosto/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 33
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: abril/99 a setembro/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
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formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 34
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: maio/99 a outubro/99
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 35
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: novembro/1999 a janeiro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 36
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: novembro/1999 a janeiro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
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prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 37
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: dezembro/1999 a março/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 38
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: dezembro/1999 a junho/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 39
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/2000 a julho/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
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que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 40
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: abril/2000 a setembro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 41
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: maio/2000 a outubro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 42
Título: Movimento de atendimento ambulatorial: janeiro/2001 a agosto/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIA-SUS  –  Sistema  de
Informações Ambulatoriais  do Sistema Único de Saúde tanto  por  parte  dos
gestores do sistema – as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios –
como da rede hospitalar do SUS, das instituições de ensino e pesquisa, dos
órgãos  de  controle  dos  três  níveis  de  governo  e  dos  demais  setores  da
Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. Foi também incluído,
junto com os dados, um programa para realização de tabulações simples, para
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facilitar a emissão dos relatórios mais comuns bem como o aplicativo VALSIA
que  se  destina  à  pesquisa  de  valores  de  pagamento  ambulatorial  dos
prestadores, Municípios e Estados. Porém, como os dados são fornecidos em
formato  DBF  e  DBC,  os  usuários  poderão  utilizar  outras  ferramentas  de
processamento de dados para obter as análises necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 43
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: arquivos reduzidos
1993
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1993

Localização: CDS 44
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: arquivos reduzidos
1994
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1994

Localização: CDS 45
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: julho/95
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
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Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1995

Localização: CDS 46
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: agosto/95
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1995

Localização: CDS 47
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/95
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1995

Localização: CDS 48
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/95
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
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Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1995

Localização: CDS 49
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/95
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1995

Localização: CDS 50
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: dezembro/95
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1995

Localização: CDS 51
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: fevereiro/96
Resumo: Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
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utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 52
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: março/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 53
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: abril/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 54
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: maio/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
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Data: 1996

Localização: CDS 55
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 56
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: junho/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 57
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: agosto/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996
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Localização: CDS 58
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 59
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 60
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996
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Localização: CDS 61
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: dezembro/96
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1996

Localização: CDS 62
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: janeiro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 63
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: fevereiro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997
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Localização: CDS 64
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: março/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 65
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: abril/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 66
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: maio/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997
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Localização: CDS 67
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: junho/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 68
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: julho/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 69
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: agosto/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997
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Localização: CDS 70
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 71
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 72
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997
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Localização: CDS 73
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: dezembro/97
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 74
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: arquivos reduzidos
1997
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1997

Localização: CDS 75
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: janeiro/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998
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Localização: CDS 76
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: fevereiro/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 77
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: março/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 78
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: abril/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998
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Localização: CDS 79
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: maio/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 80
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: junho/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 81
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: julho/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998
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Localização: CDS 82
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 83
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU). 
Data: 1998

Localização: CDS 84
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998
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Localização: CDS 85
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: dezembro/1998
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1998

Localização: CDS 86
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: janeiro/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 87
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: fevereiro/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999
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Localização: CDS 88
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: março/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 89
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: abril/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 90
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: maio/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999



35

Localização: CDS 91
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: junho/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 92
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: julho/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 93
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: agosto/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999
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Localização: CDS 94
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 95
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 96
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999
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Localização: CDS 97
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: dezembro/1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 98
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: arquivos reduzidos
1999
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 1999

Localização: CDS 99
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: janeiro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000
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Localização: CDS 100
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: fevereiro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 101
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: março/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 102
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: abril/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000
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Localização: CDS 103
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: maio/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 104
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: junho/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 105
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: julho/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000



40

Localização: CDS 106
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: agosto/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 107
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 108
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000
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Localização: CDS 109
Título: Movimento  de  autorização  de  internação  hospitalar:  dezembro/2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2008

Localização: CDS 110
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: arquivos reduzidos
2000
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2000

Localização: CDS 111
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: janeiro/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001
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Localização: CDS 112
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: fevereiro/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 113
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: março/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 114
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: abril/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001
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Localização: CDS 115
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: maio/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 116
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: junho/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 117
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: julho/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001
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Localização: CDS 118
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: agosto/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 119
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: setembro/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 120
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: outubro/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001
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Localização: CDS 121
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: novembro/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento de dados para obter as análises
necessárias. [...] (AU).
Data: 2001

Localização: CDS 122
Título: Movimento de autorização de internação hospitalar: dezembro/2001
Resumo: O Ministério da Saúde organizou este CD-ROM com a finalidade de
permitir  a  mais  ampla  utilização  dos  dados  do  SIH-SUS  –  Sistema  de
Informações  Hospitalares  do  Sistema  Único  de  Saúde  (também  conhecido
como AIH) tanto por parte dos gestores do sistema – as Secretarias de Saúde
dos Estados e Municípios – como da rede hospitalar do SUS, das instituições
de ensino e pesquisa, dos órgãos de controle dos três níveis de governo e dos
demais setores da Sociedade que tenham interesse no uso dos mesmos. [...]
Foi  também incluído, junto com os dados, um programa para realização de
tabulações  simples,  para  facilitar  a  emissão  dos  relatórios  mais  comuns.
Porém, como os dados são fornecidos em formato DBF, os usuários poderão
utilizar outras ferramentas de processamento.
Data: 2001


