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CURSO EM SALA DE VACINA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
DE INSUMOS

ESTRATÉGICOS – SIES

Gerência de Rede de Frio – GRF/DIVEP
Tereza Luiza - Farmacêutica

 

Objetivo

• Implantar o SIES em todos os serviços de vacinação públicos;

• Controlar a gestão dos estoques de imunobiológicos e insumos

• Melhorar a operacionalização da as atividades de rotina e campanha

• Facilitar a tomada de decisão em situações de surtos e
desabastecimento.
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Objetivos específicos do SIES

• Unificar o uso de ferramentas para a gestão de estoques em todos os
níveis da Rede de Frio

• Controlar a emissão do pedido, avaliação técnica das solicitações,
autorização e execução logística;

• Acompanhar a situação dos pedidos, em tempo real;

• Otimizar a logística e reduzir erros operacionais.

 

Estrutura do SIES

• Sistema em ambiente web (online).

• Ter perfil de usuário cadastrado para acesso ao sistema

Senha individual e limitada à unidade de lotação;

Não utilizar senha conjunta/compartilhada;
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Resultados Práticos

 Delega a cada instância a responsabilidade real pela
guarda e manuseio de insumos;

 Oferece dados em tempo real para planejamento do
abastecimento;

 Permite o levantamento de informações relacionadas a
características sazonais de consumo;

 Possibilita a emissão da documentação necessária para
formalizar qualquer tipo de movimentação
(distribuição, devolução, transferências para outras
unidades - dentro e fora do Estado etc.) ;

 

Resultados Práticos

 Possibilita avaliação das condições de transporte:
temperatura de recebimento e perdas durante o trajeto

 Fornece dados para tomada de decisões e definição de
estratégias em tempo real

Ex.: Consumo médio mensal do Estado/DF, por Região e por Sala de Vacina;

Remanejamento de insumos dentro e fora da região/DF;

Redução de perdas por vencimento e bloqueio de lotes sob avaliação.

 Permite o registro de perdas e suas respectivas causas
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http://sies.saude.gov.br/senha.asp
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Obrigada!!!!

grf.divep@saúde.df.gov.br

Fone: 2017-1145 ramal 4190/4191

https://www.saude.df.gov.br/vacina
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http://egov.df.gov.br
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