
TUTORIAL



OBJETIVO

O aplicativo TABNET é um 

tabulador genérico de 

domínio público que permite 

organizar dados de forma 

rápida, conforme a consulta 

que se deseja tabular.

Foi desenvolvido pelo DATASUS para gerar informações 

das bases de dados do Sistema Único de Saúde – SUS.
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VANTAGENS

Rapidez
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Simplicidade 

de operação
Exportação para 

planilhas eletrônicas 
(.csv e Tabwin)

Visualização da tabela 

em gráficos e mapas



IDB / Cadernos de Saúde / Pactuação
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Origem das Informações

Sistemas Hospitalares / Ambulatoriais / Imunizações / Atenção Básica / Vig. Nutricional

Sistemas de Morbidade / Agravos / Nutrição

Cadastro Nacional Estabelecimento Saúde

Sistema de Mortalidade / Nascidos Vivos

População/PIB/Saneamento

PNAD. VIGITEL/VIVA

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Estatísticas de acesso



Como Acessar?

05/18

Acesse o Portal do DATASUS (http://datasus.saude.gov.br/) e:

Opção 1: acesse o link “Acesso à informação”, no menu principal, depois role a página para clicar no botão “TABNET”.

Opção 2: na página inicial, role até “Serviços para o Cidadão” e clique no botão “TABNET”.

http://datasus.saúde.gov.br/


TABNET
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Este tabulador de dados permite ao usuário gerar tabela e produzir 

gráficos e mapas através do seguinte processo:
Seleção do grupo de 

informações tais como:

Mortalidade; Nascidos Vivos; 

Informações Epidemiológicas; 

Morbidade; Indicadores de 

Saúde; Assistência à Saúde; 

Informações Demográficas e 

Socioeconômicas; Inquéritos e 

Pesquisas e Cadastros da Rede 

Assistencial,
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Escolha da 

abrangência 

geográfica

Seleções das 

variáveis

Seleção de período 

(ou períodos) e 

filtros

Visualização dos 

resultados através de 

mapas, gráficos e 

tabelas bidimensionais 

(linhas e colunas).
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Como construir uma tabulação.
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Ex:  “Quantas internações foram 

realizadas no Estado do Rio de Janeiro 

em maio de  2019, por municípios, por 

especialidades médicas e quais foram 

os valores aprovados para 

pagamentos?”

Selecione o assunto de interesse para 

abrir as opções disponíveis e clique na 

opção desejada. No exemplo, 

Assistência à Saúde / Produção 

Hospitalar (SIH/SUS).



Como construir uma tabulação.
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Selecione Internações por 

local de internação e a UF 



Como construir uma tabulação.
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Linha: selecione 

sempre a variável 

com o maior número 

de categorias. Neste 

caso: a variável 

Municípios;

Escolha as variáveis

Coluna: selecione a 

opção “Não ativa” 

para escolher mais de 

uma variável no 

campo “Conteúdo”;

Conteúdo: marque 

“Internações” e “Valor 

total” (mantenha a 

tecla Ctrl pressionada 

para marcar mais de 

uma opção).
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Obs.: Caso seja selecionada uma variável no campo “Colunas” diferente de “Não 

ativa”, somente será possível escolher uma variável no campo “Conteúdo”.



Como construir uma tabulação.
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Períodos Disponíveis: 

selecione Mai/2019. 

Nesta tabulação, não será 

marcada nenhuma opção do 

campo  “Seleções Disponíveis”.

Escolha as variáveis
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Obs.: Caso seja selecionada uma variável no campo “Colunas” diferente de “Não 

ativa”, somente será possível escolher uma variável no campo “Conteúdo”.



Como construir uma tabulação.
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Obs.: Caso seja selecionada uma variável no campo “Colunas” diferente de “Não 

ativa”, somente será possível escolher uma variável no campo “Conteúdo”.

Na parte inferior do painel de tabulação, estão as opções: ordenar os dados pelo valor da coluna, exibir 

linhas zeradas, formatos, mostrar tabulação e limpar tabulação.

Com a opção de formato já 

marcada, clique no botão 

“Mostra”.
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A tabulação está pronta!
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Como copiar ou mostrar a tabulação.
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Clique em “MOSTRA COMO GRÁFICO” e 

veja em seguida o resultado.

Na parte inferior da tabulação, está a fonte das informações e os botões que possibilitam: copiar como 

.csv,  copiar  para o TABWIN, mostrar como mapa e mostrar como gráfico. 



A tabulação como gráfico.
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A tabulação como mapa.
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Clique em “MOSTRA COMO MAPA” e veja 

em seguida o resultado.



A tabulação como mapa.
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A tabulação como mapa

Para visualizar o mapa:

Caso não consiga visualizar o mapa, seu 

computador pode estar com o Java bloqueado.
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 Instale ou atualize o Java (http://java.com);

 Clique no botão Iniciar do Windows;

 Clique em Painel de Controle;

 Clique em Java;

 Clique na aba Segurança;

 Confirme que o Nível está em Alta que é o mínimo 

recomendado;

 Clique em Editar Lista de Sites...

 Clique em Adicionar e na linha de Localização insira 

http://tabnet.datasus.gov.br

e clique em Ok

 Feche a janela do Java e do Painel de Controle e 

reinicialize o navegador. 



Você chegou ao final do Tutorial!
Esperamos que essas instruções 

tenham sido úteis para você e,

com certeza, estaremos enriquecendo 

o material com suas sugestões.

Caso tenha alguma dúvida, solicite 

informações através do e-mail: 

datasus@saude.gov.br

Coordenação-Geral de Governança e Gestão de Projetos em Tecnologia da Informação e Comunicação - CGGOV

Departamento de Informática do SUS - DATASUS

Coordenação de Disseminação de Dados em Saúde - CODDS

Divisão de Análise e Administração de Dados - DIAAD


