Dicionário de dados contendo variáveis reduzidas dos bancos de dados do e-SUS notifica e Sivep-gripe.
Esse instrutivo tem como objetivo descrever basicamente as variáveis exportadas para o banco de dados em formato “csv”, chamado
“esus.sivep.covid19bh”.
Nome do campo

Tipo de variável

Categorias

Código da notificação

Varchar(15)

Sem categorias

Sexo

Varchar(9)

Raça/cor

Varchar(18)

Cep

Varchar(5)

Masculino
Feminino
Amarela
Branca
Indígena
Parda
Preta
Sem preenchimento

Data de notificação

Data (Ano-Mês-Dia)

Data de início dos
sintomas

Data (Ano-Mês-Dia)

Data de nascimento

Data (Ano-Mês-Dia)

Forma da doença

Varchar(4)

SG = Síndrome gripal
por Covid19

Descrição
Código de controle para
notificação
Sexo

Características
Codificação

sexo

Raça/cor reconhecida
pelo caso notificado
e/ou respectivo
responsável
Código postal (CEP) com
5 dígitos
Data de notificação do
caso
Data de início dos
sintomas informada na
notificação
Data de nascimento
informada na
notificação
Tipo de apresentação
da doença

Nome na tabela de
dados
num_not

racacor

Localização
aproximada

cep
dt_notific
dt_sin_pri
dt_nasc
forma_doenca

Classificação da
Covid19 com
reclassificação a partir
dos resultados dos
exames laboratoriais
Evolução do caso

Varchar(11)

Varchar(14)

SRAG = Síndrome
Respiratória Aguda por
Covid19
Confirmados
Descartados
Suspeitos

Classificação final do
caso tendo em vista a
avaliação do
diagnóstico laboratorial
e de imagem, etc...
Evolução do caso
informada na
notificação/investigação

classificacao

Cura
evolucao
Em investigação
Em monitoramento
Óbito = Óbito por
Covid19
Óbito.outras.causas =
Óbito por outras
causas
OBS: Dados referentes apenas a residentes de Belo Horizonte, oriundos da área técnica responsável da SMSA-BH. Para acesso ao banco completo bruto,
sem tratamento, basta acessar o portal de dados abertos do Ministério da Saúde – https://opendatasus.saude.gov.br/dataset para dados abertos sobre
COVID19 em geral e https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/notificacoes-de-sindrome-gripal-leve-2020 para os casos de síndrome gripal de 2020,
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/notificacoes-de-sindrome-gripal-leve-2021, para os casos de síndrome gripal de 2021 e
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/notificacoes-de-sindrome-gripal-leve-2022 para os casos de síndrome gripal de 2022. E para os casos de
Síndrome Respiratória Aguda Grave: https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/srag-2020 para os casos de SRAG em 2020,
https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/srag-2021, https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/srag-2021-e-2022, para os casos de SRAG em 2021 e 2022.

