
 

 

MANUAL COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO 

DOS SISTEMAS SIM E SINASC EM AMBIENTES 

COM WINDOWS 



 

 

Introduçã o 

Este documento tem como objetivo auxiliar o processo de instalação da versão Local dos Sistemas SIM e 

SINASC em ambientes com Windows 7. Para maiores detalhes sobre o processo de instalação, consulte o 

manual que acompanha o CD de instalação do sistema. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para o suporte 

SIM-SINASC: atendimentosim.sinasc@saude.gov.br.

mailto:atendimentosim.sinasc@saude.gov.br
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Configurãçã o do IIS7 

Siga as orientações a seguir para configurar o IIS7 (Serviço de informações da Internet) no Windows 7: 

1. Abra o Painel de Controle e selecione a opção Programas, conforme figura abaixo: 

 

Figura 1 - Painel de controle do Windows 7 

2. Selecione a opção em destaque na figura abaixo e aguarde o carregamento da janela que se abre: 
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Figura 2 - Tela "Programas" no Painel de controle 

3. Na janela que se abriu, role a tela até encontrar a opção “Serviços de Informações da Internet” e a 

selecione, conforme figura 3. Selecionando essa opção marcará automaticamente todos os recursos 

necessários para a execução das páginas ASP do sistema. Caso contrário, selecione manualmente as 

opções conforme a figura 4 e clique em OK para continuar a configuração: 

 

Figura 3 - Tela de configuração de recursos do Windows 



Ministério da Saúde - Datasus 
Manual complementar para instalação dos sistemas SIM e SINASC em ambientes com 

Windows 7 

3 

 

 

 

Figura 4 - Configuração do recurso "Sistema de informações da Internet" 
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4. Aguarde a finalização da configuração do recurso. 

 

Figura 5 - Aguarde o final das alterações 

5. Ao final das alterações, teste no seu navegador de preferência se o IIS7 foi instalado com sucesso. Na 

barra de endereços, digite “localhost”. Você deve visualizar a página de boas-vindas conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 6 - Página de boas-vindas do IIS7 
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Instãlãçã o dos sistemãs SIM e SINASC 
versã o 2.2 

Antes de realizar a instalação dos sistemas em computadores com o sistema Windows 7, você deve atualizar 

o executável do instalador.  Para isso, siga as orientações abaixo: 

1. Copie todo o conteúdo do disco de instalação (versão 2.2.0.0 Local) para uma pasta no seu 

computador, conforme figura abaixo: 

 

Figura 7 - Pasta criada no computador com todo o conteúdo do disco 
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2. Baixe o novo executável através do link disponibilizado nas páginas iniciais dos sistemas SIM 

(http://www.saude.gov.br/sim) ou SINASC (http://www.saude.gov.br/sinasc) na web. 

 

Figura 8 - Link para download do instalador para Windows 7 disponível na web 

3. Substitua o executável antigo pelo novo executável baixado da web. 

 

Figura 9 - Copie e substitua o antigo executável pelo novo que você baixou da web 

4. Depois de substituir, proceda com a instalação normalmente, conforme instruções contidas no 

manual de instalação que acompanha o CD. 

  

http://www.saude.gov.br/sim
http://www.saude.gov.br/sinasc
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Configurãçã o do Console dos sistemãs SIM 
e SINASC 

Para obter maior agilidade no acesso aos sistemas SIM e SINASC, configure o Console de acordo com as 

instruções a seguir: 

1. Abra o Console do sistema e expanda a aba Sistema Local clicando sobre ela, conforme figura abaixo: 

 

Figura 10 - Tela principal do Console 

2. Clique sobre “Configurar acesso ao SIM” para abrir uma nova janela e informe o seguinte valor no 

campo de texto, conforme mostra a figura abaixo:  

http://localhost/sim_local/default.asp 



Ministério da Saúde - Datasus 
Manual complementar para instalação dos sistemas SIM e SINASC em ambientes com 

Windows 7 

8 

 

 

 

Figura 11 - Informe o endereço para acesso ao sistema local 

3. Repita o procedimento acima para configurar o acesso ao SINASC, informando o valor abaixo, como 

mostra a figura: 

 

http://localhost/sinasc_local/default.asp 

 

 

Figura 12 - Informe o endereço para acesso ao sistema local 

Atenção: Os valores informados acima podem variar de acordo com as configurações do seu sistema. 

Consulte o administrador do seu sistema para maiores informações. 

 


