




 

Capacitação em sala de vacinas

 

Usuário vacinado Registro no cartão de vacinas Registro no SISTEMA

Fluxograma de registro em salas de vacina

 



 

GEVITHA/DIVEP/SVS

 

Acessar o módulo SIPNI
Fazer login com 
usuário e senha 

cadastrados no SCPA

 



 

ATENÇÃO

 

Para registrar uma vacina é necessário:

•

•

•

•

 



 

REGISTRAR VACINA NO SIPNI MÓDULO CAMPANHA 

PERFIL DE OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CAMPANHA

 

O Operador deverá selecionar o Perfil de OESC - Operador Estabelecimento de Saúde 
Campanha e o Estabelecimento de Saúde onde os registros deverão ser realizados.

 



 

Selecionar o menu “Painel Geral” e escolher o Banner da Campanha desejada 
e clicar no botão “Iniciar Registro”.

 

Após clicar no botão “Iniciar Registro”, o operador deverá confirmar o 
Estabelecimento de Saúde e clicar em “Confirmar”.

 



 

Pesquisar o vacinado pelo CPF ou CNS e clicar no botão “Procurar”.

 

1. Se o cidadão foi habilitado previamente o Operador visualizará as opções 
Lote, Dose, Vacinador e Data de Imunização e clicar no botão “Vacinar”.

 



 

 

2. Se o cidadão não foi habilitado previamente, o Operador visualizará a informação
Desabilitado, com isso deverá selecionar as opções Lote, Dose, Vacinador, Data de
Imunização, Categoria e Grupo de atendimento e clicar no botão “Vacinar”.

 



 

ATENÇÃO

 

Caso não possua informação de CPF ou CNS do usuário, realizar a pesquisa 
através da “Busca Avançada”.

 



 

Inserir dados e ir refinando a pesquisa até encontrar.

 

Encontrado o usuário, clicar no botão “Ver mais” e confirmar os demais dados pessoais 
do cidadão. Após a confirmação, copiar o CPF ou CNS e registrar normalmente.

 



 

Após realizar o registro da vacina, o Operador poderá reiniciar o processo de 
vacinação clicando em Vacinar o próximo ou Sair da campanha.

 

MOVIMENTAR LOTE NO ESTABELECIMENTO

GESTOR DE ESTABELECIMENTO
OPERADOR DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CAMPANHA

 



 

Com o perfil de Gestor Estabelecimento de Saúde ou Operador Estabelecimento de 
Saúde Campanha selecionado, clicar no menu “Movimento de Imunobiológico”.

 

 



 

Para acessar as opções de um lote já inserido, clicar no símbolo       , no campo 
de Ações.

 

Detalhar

Ícones no campo “Ações”.

 



 

Retirar do lote
(dar saída)

Ícones no campo “Ações”.

 

Editar

Ícones no campo “Ações”.

 



 

Para ADICIONAR um lote, clicar na opção “Adicionar Lote”.

 

Irá abrir a tela Adicionar Lote, deverá selecionar/informar todos os campos 
obrigatórios (marcados com *).

 



 

Clicando em Lote*, irá abrir a tela Selecionar Lote e no campo de pesquisa “Informe o 
número do lote”, digite o número do lote recebido no Estabelecimento.

 

Após pesquisar pelo número do lote recebido no Estabelecimento, selecioná-
lo e clicar em Concluir.

 



 

Irá retornar para a tela Adicionar lote com a informação do número e validade do
lote, inserir o número do documento que encaminhou o lote ao Estabelecimento, a
data do recebimento, unidade de medida e a quantidade recebida.

 

Inserir observação se necessário, conferir se o Imunobiológico apresentado 
corresponde ao lote a ser cadastrado e clicar em “Adicionar lote”.

 



 

Irá retornar para a tela Lotes, se o lote cadastrado tiver sido adicionado pela primeira
vez, ele aparecerá em uma nova linha, se for um lote já existente, ele somará com o já
apresentado na tela.

 

Para RETIRAR um lote, clicar no ícone         no campo de “Ações”.

 



 

Será apresentada a tela Lote, com o detalhamento de todas as entradas do lote 
selecionado, clicar no ícone 

 

Irá abrir a tela Saída do Lote, as informações de Dados de Recebimento Lote e 
Dados do Imunobiológico são os que foram inseridos no cadastro do lote. 

 



 

Inserir os Dados da Saída e clicar em “Retirar do lote”.

 

Irá retornar para a tela Lote e o ícone       informa que houve saída do lote.

 



 

Para EXCLUIR a retirada um lote, clicar no ícone         no campo de “Ações”.

 

Será apresentada a tela Lote, com o detalhamento de todas as entradas do lote 
selecionado, clicar no botão       “Detalhar”

 



 

Na tela Detalhe do Lote, será apresentada todas as informações do Lote, inclusive as
Retiradas de lote realizadas, caso o operador conclua que não deveria ter ocorrido a
retirada, poderá clicar no botão “Remover”.

 

Após clicar no botão Remover e retornar para a tela Lote com o detalhamento de
todas as entradas do lote selecionado, será apresentado o lote com o saldo atualizado.

 



 

ACESSAR O PAINEL DE VACINADOS

GESTOR DE ESTABELECIMENTO

 

Com o perfil de Gestor Estabelecimento de Saúde, clicar no menu Painel de Vacinados.

 



 

Será aberta a página Painel de vacinados, nela o usuário terá a oportunidade de
pesquisar registros realizados no estabelecimento, selecionado na área de perfil,
através de CPF ou CNS no campo de pesquisa “Informe um CPF ou CNS” ou clicando no
botão Busca avançada e selecionando algum filtro.

 

Ao digitar um CPF ou CNS, serão apresentados todos os registros realizados no SIPNI e 
no estabelecimento selecionado na área de perfil para aquele CPF ou CNS.

 



 

Ao clicar no botão Busca avançada, serão apresentados os filtros Vacinas em
campanha, Lote, Imunobiológico, Dose, Data inicial, Data final, Categoria, Grupo de
atendimento e Condição.

 

Ao selecionar um ou mais filtros e clicar no botão Filtrar serão listados todos os
registros realizados no SIPNI e no estabelecimento selecionado na área de perfil.

 



 

Para ALTERAR um registro, após realizar a pesquisa pelo CPF, CNS ou Busca avançada,
clicar no botão da coluna Ações.

 

Será apresentada a tela de confirmação de alteração de registro, o operador deverá
inserir a justificativa e confirmar para prosseguir com a alteração.

 



 

Será apresentada a tela Editar Vacina, trazendo todos os campos registrados, poderão ser alterados os
campos: Lote (automaticamente poderá alterar também o imunobiológico), Dose, Data da imunização,
Categoria, Grupo de atendimento e a Condição Gestante (para mulheres na faixa etária de 10 a 49
anos). Após realizar as alterações, clicar no botão Editar.

 

Para EXCLUIR um registro, após realizar a pesquisa pelo CPF, CNS ou Busca avançada,
clicar no botão da coluna Ações.

 



 

Será apresentada a tela de confirmação de exclusão de registro. Inserir a justificativa
e clicar em “Confirmar”.

 

Laís de Morais Soares – Farmacêutica
Leilane de Morais Soares – Farmacêutica
Milena Fontes Lima Pereira  - Enfermeira

 



 

Laís de Morais Soares – Farmacêutica
Leilane de Morais Soares – Farmacêutica
Milena Fontes Lima Pereira  - Enfermeira

 

 


