Procedimentos para carregar o arquivo SQL_TUBERCULOSE_REGIONAL no Exportador (Relatório de Conferência)
Lembramos que antes de seguir com os procedimentos para carregar o arquivo SQL, certificar-se:
Se o arquivo SQL_TUBERCULOSE_REGIONAL.SQL, anexado no email, foi baixado para a pasta
C:\SINANNET\SQL;
Se foi executada a rotina de Exportação do Arquivo Dbf para atualizar os arquivos contendo os dados dos
agravos notificados;
Caso a rotina acima referida não tenha sido executada, seguir os passos abaixo:
1. Entrar no SinanNet, clicar no menu FERRAMENTAS  EXPORTAÇÃO(DBF);

2. Clicar no botão “Selecionar Todos” (A);
3. Clicar na caixa “Exportar dados de Identificação do Paciente” (B)
4. Clicar no botão “Exportar” (C) e aguardar a finalização da Exportação dos arquivos;
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Procedimentos para carregamento do arquivo SQL_TUBERCULOSE no Exportador (Relatório de Conferência)
Utilizar os procedimentos abaixo após finalizar o processos de exportação dbf, conforme orientado na página
anterior.
1. Entrar no SinanNet, clicar no menu RELATÓRIOS  EXPORTADOR (RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA);

2. Na tela que irá abrir clicar na opção “Selecionar Banco de Dados”;

3. Em Alias, clicar na seta para baixo (A), selecionar a opção SinanNet (B) e clicar em OK (C);
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4. Ao retornar para a janela principal do Exportador, clicar em “Carregar”;

5. Na janela que aparecerá para abrir o arquivo SQL, selecionar o arquivo SQL_TUBERCULOSE_REGIONAL.SQL,
localizado no caminho C:\SINANNET\SQL;
6. Após selecionar o arquivo clicar no botão “Abrir”

7. Ao retornar para a janela principal do Exportador, clicar na aba “SQL”;

8. Clicar no ícone “Executa a Query” para exibir uma listagem do banco de Tuberculose da Regional, com os
critérios informados no arquivo SQL_TUBERCULOSE_REGIONAL.SQL;

9. Após aparecer a listagem clicar em “Arquivos”;

10. Selecionar “Microsoft Excel “ e aguardar a finalização do processo de exportação da listagem do exportador
para o aplicativo Excel.

11. Se algum erro for apresentado na exportação para o “Microsoft Excel “, selecionar a opção DBF e aguardar
a finalização do processo de exportação da listagem do exportador para o arquivo DBF.

12. Após finalização do processo, o arquivo gerado poderá ser aberto no Excel para consultar as notificações
que aparecem das rotinas de duplicidade de tuberculose do SinanNet. Espera-se com isso, agilizar o
processo de retirada da duplicidade do agravo, pois este arquivo conterá as variáveis pertinentes a
avaliação desta rotina.

