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Registro no SIPNI Web

Portaria 2.499 de 23 de setembro de 2019: 
» Art. 312-A: O registro de dados de aplicação de vacinas e de outros imunobiológicos a ser

realizado nas Unidades de APS deverão ser realizados exclusivamente no PEC e na CDS (e-
SUS AB)

O registro no SIPNI WEB permanece para:
» Registro individualizado em Hospitais, maternidades, CRIE, Serviços Privados, Policlínicas

» Movimentação de imunobiológicos

» Avaliação dos indicadores de imunização (relatórios de doses aplicadas, entre outros)

 

Registro individualizado
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Requisitos para garantir qualidade das informações

Indicação correta do imunobiológico;
Administração correta;
Registro correto
»Estratégia

»Dose

»Laboratório/Lote

»Local de aplicação

»Vacinador

Quadros 
explicativos 
na Instrução 

Normativa

 

Registro Anterior

Registro de dose administrada em outra unidade (cartão de vacina), mas
que não consta no sistema. Transcrição de caderneta!

Serve para manter o cartão digital atualizado e não conta para CV

NÃO É DOSE REGISTRADA NA MINHA UNIDADE EM DIA ANTERIOR

» Nesse caso, registrar normalmente com a data em que a vacina foi administrada
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Movimentação de Imunobiológicos

 

Movimentação de Imunobiológicos

Planejamento e gestão dos imunobiológicos em diferentes instâncias

Índice de qualidade do Programa de Qualificação das Ações de 
Vigilância em Saúde (PQA-VS) do Ministério da Saúde

Relatório de envio MENSAL feito no SIPNI web.

A contagem deve ser por LABORATÓRIO E APRESENTAÇÃO.

O registro é feito em FRASCOS         Frasco aberto = Frasco utilizado
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Conceitos Importantes 
Perdas de imunobiológicos

PERDA TÉCNICA: considerada uma perda justificável, acontece quando 
após a abertura de um frasco multidoses há o vencimento do prazo de 
uso da vacina por não haver pessoas suficientes a vacinar (FRASCO 
ABERTO)

Não se registra perda técnica, ela é calculada a partir do frasco utilizado

 

Conceitos Importantes 
Perdas de imunobiológicos

PERDA FÍSICA: ocorre quando há quebras devido a erros de 
manipulação, problemas com a Rede de Frio, prazos de validade 
vencidos, entre outros. Poderia ser diminuída por ações de 
treinamentos, manutenção e gerenciamento adequados (FRASCO 
FECHADO)

A perda física é calculada na movimentação
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A MOVIMENTAÇÃO NO SIPNI Web É 
CALCULADA EM FRASCOS

FRASCO ABERTO É FRASCO 
UTILIZADO

 

A MOVIMENTAÇÃO É 
CALCULADA EM FRASCOS

FRASCO ABERTO É FRASCO 
UTILIZADO

MOVIMENTAÇÃO = FRASCO
SIES e Novo SIPNI = DOSE
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Conceitos Importantes

Quantitativos positivos Quantitativos negativos
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Quantitativos positivos

Disponível anterior: Quantitativo de frascos fechados presentes na 
sala de vacina no dia de início da competência da movimentação

Indisponível anterior: Quantitativo de frascos fechados presentes na 
sala de vacina no dia de início da competência da movimentação que 
não estão disponíveis para o uso

Frascos recebidos: Quantitativo de frascos fechados recebidos pela 
sala de vacinas (rede de frio ou remanejamento)

 

Quantitativos negativos

Frascos transferidos: frascos fechados remanejados para outra sala de 
vacina

Frascos utilizados: frascos abertos para o uso (uma dose já caracteriza 
o frasco utilizado)

Quebra de frasco: frascos fechados quebrados (nenhuma dose do 
frasco utilizada)
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Quantitativos negativos

Falta de energia: frascos fechados desprezados por exposição a 
temperaturas inadequadas em decorrência da interrupção de energia

Falha no equipamento: frascos fechados desprezados por exposição à 
temperatura inadequada pela falha mecânica no equipamento que o 
acondiciona (equipamento parou de funcionar ou não conseguiu 
manter temperatura adequada)

Validade vencida: frascos fechados perdidos por prazo de validade 
(rótulo do produto)

 

Quantitativos negativos

Procedimento inadequado: frascos fechados perdidos em decorrência 
de erros nos procedimentos técnicos padronizados:

»Esquecimento do frasco ou ampola fora da geladeira

»Porta da geladeira aberta

»Fio da geladeira foi desconectado da tomada

»Acondicionamento incorreto no transporte

»Quebra do imunobiológico porque o acondicionamento foi incorreto para
transporte
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Quantitativos negativos

Falha no transporte: frascos fechados perdidos em decorrência de 
falhas durante o transporte:

»Exposição a temperatura inadequada por demora na entrega.

»Exposição a temperatura inadequada por violação das caixas térmicas
durante o transporte.

»Quebra do imunobiológico durante o transporte.

»Entrega do imunobiológico para pessoa não autorizada/capacitada que o
acondicionou incorretamente e gerou a sua perda.

 

Quantitativos negativos

Outros motivos:

»Frascos sem rótulo impossibilitando a identificação do produto

»Liófilos sem diluente (sem condição de reposição)

»Imunobiológico com alteração na cor

»Imunobiológico com presença de corpos estranhos
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Para realizar a movimentação é necessário

Manter o acompanhamento e o registro dos recebimentos e das saídas 
ocorridos durante o mês de competência

Ao longo do mês registrar em planilha de papel ou digital todos os frascos 
recebidos (entrada) e todos os tipos de saída
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No primeiro dia útil do mês subsequente finalizar a 
movimentação

SIPNI

 

Criar um boletim de movimentação

A movimentação é um processo 
contínuo

Um boletim novo está sempre relacionado ao 
anterior, portanto, ATENÇÃO!

Para corrigir um erro observado em 
dezembro, mas referente a janeiro, é 

necessário corrigir todos os boletins de 
dezembro até janeiro, mês a mês!
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http://egov.df.gov.br

 

 


