DESCENTRALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SINANNET
Em qualquer sistema de informação para se evitar a perda de dados, recomendase que
sempre que houver movimentação de dados (inclusão, alteração ou exclusão), seja
realizado uma cópia de segurança (backup) dos dados no final do expediente.
Adicionalmente, essa cópia de segurança deve ser guardada também em outros meios
(CDROM, PenDrive, outro computador, etc) para se prevenir de uma pane no disco
rígido.
No SinanNET, felizmente, a perda dos backups não representa uma perda irremediável
dos dados, pois onde isso ocorrer, podese solicitar ao nível de instalação imediatamente
acima, que seja feita uma descentralização de base de dados. Por exemplo: um município
que perdeu sua base de dados e seus backups, pode solicitar à sua Regional uma
descentralização de base de dados para sua Secretaria Municipal de Saúde.
A descentralização de base de dados também se aplica quando se deseja fazer a
descentralização da digitação para outro nível de instalação imediatamente abaixo. Por
exemplo: a implantação de um núcleo de epidemiologia, requer uma descentralização de
base de dados da Secretaria Municipal de Saúde local ou de um Distrito Sanitário, com
todos os casos notificados pelo Hospital, onde o núcleo está localizado. Com isso, o
núcleo poderá iniciar a digitação, fazer a investigação, acompanhar os casos e até
trabalhar na eliminação de duplicidades.
Para descentralizar uma base de dados, siga os seguintes passos:
1. Execute o SinanNET
2. Clique em “Movimento”> “Descentralização”
3. Selecione o nível de Descentralização
4. Selecione a UF
5. Informe os demais campos a depender do nível de descentralização escolhido.
Para facilitar a digitação, digite “%” e tecle <ENTER> para saber as possíveis
opções de seleção
6. Selecione na lista “Selecione corretamente a configuração do destino, para
que a numeração da seqüência de lotes enviados seja reconstruída” o código
da instalação destino da descentralização, se desejar reiniciar a seqüência de
numeração de lote a partir do último lote recebido.
Obs. Essa opção só se aplica se a instalação que fará a descentralização, receber
lotes da instalação descentralizada
7. Clique em “Gerar Descentralização” e aguarde a finalização
O arquivo contendo a base de dados descentralizada será gerado na pasta
“C:\Sinannet\Descentralizacao” com o formato: “D” + código do nível de
descentralizado + Data ou Ano da Descentralização.sisnet”
Maiores detalhes podem ser obtidos no manual do sistema que se encontra na subpasta
“Documentação”, dentro da pasta “Area de Documentos” do CDROM de instalação.
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