
Multivacinação para Atualização 
da Caderneta de Vacinação da 

Criança e do Adolescente

Registro de doses aplicadas



• A ação de vacinação durante a Multivacinação é

uma atualização da caderneta de vacinação.

• Este ano, com a ampliação do grupo etário a ser

vacinado, teremos algumas particularidades

Informações gerais

vacinado, teremos algumas particularidades

referentes ao registro das doses aplicadas.

• O registro será dividido em tópicos de acordo com o

grupo etário e sistema utilizado.



Registro de doses aplicadas para os 

seguintes grupos etários:

-Crianças até 9 anos

-Adolescentes  de 10 a 14 anos

• Os campos para registros dos dados estarão disponíveis no

site a partir do dia 11 de setembro de 2017.

• O registro consolidado das doses aplicadas na

Multivacinação 2017 será permitido para os operadores
das instâncias municipais e/ou estabelecimentos de
saúde, previamente cadastrados no módulo de vacinação

consolidado, no site http://sipni.datasus.gov.br, por meio

da sua conta individual.



BOLETINS PARA A COLETA DE DADOS:

Boletim diário de registro de doses aplicadas Boletim  de Registro Nominal



Boletim Consolidado de registro de doses aplicadas



Registro das doses aplicadas durante a 
Multivacinação 2017.



1º Passo: Ao fazer o login o operador deverá acessar o menu 
“VACINAÇÃO” ->  “ REGISTRO DE VACINAÇÃO CONSOLIDADO” -> 
“REGISTRO DE DOSES”.
2º Passo: Ao acessar a opção “Registro de Doses”, abrirá uma janela com as 
informações referentes ao estabelecimento a que o usuário pertence e o 
grupo de boletins com as Campanhas vigentes e disponíveis para entrada de 
dados.
OBS: Caso o usuário pertença ao nível Municipal deve-se selecionar a 
Unidade de saúde a que pertence o dado para poder registrá-lo.



Tela 3

3º Passo: Ao identificar a Campanha Nacional de Multivacinação, deve-se 
clicar no ícone “lápis”, localizado na coluna denominada “Ação”, para que 
seja direcionado para o boletim de registro consolidado das doses aplicadas. 



Consolidado de doses aplicadas para o grupo 
etário de Crianças até 9 anos no site: 

sipni.datasus .gov.br
DOSES ATÉ 30 DIAS <1ANO 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 6 ANOS 7 ANOS 8 ANOS 9 ANOS TOTAL Data Digitação AÇÃO
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CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO  - 2017 - CRIANÇAS ATÉ 9 ANOS

VACINAS

BCG

HEPATITE B

HEPATITE B 
(Gestante)

R2

D1

D2

DU

D1

D2

D3*²

R1

DU

D1

D2

R1

DU

D1

D2

D1

DU

D1

D2*³

R1

R2

D1

D2

D3

REF

D1

D2

D1

D2

D3

REV

HPV (Feminino)

dTpa (Gestante)

* O registro para as doses D1 ou D2 ou D3 da vacina Hepatite B em crianças < 1 ano somente deve ser feito em casos de indisponibilidade da vacina Pentavalente.

*² Para a vacina Pneumocócica 10 valente, a dose D3 corresponde a administração para pacientes do CRIE.

*³ Para a vacina Varicela, a dose D2 corresponde a administração para população indígena.

*¹ O registro para as doses R1 ou R2 da vacina Pentavalente somente deve ser feito em casos de indisponibilidade da vacina DTP  (R1 ou R2).
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Consolidado de doses aplicadas para Adolescentes 
de10 a 14 anos (< 15 anos) no site:

sipni.datasus .gov.br
DOSES 10 ANOS 11 ANOS 12 ANOS 13 ANOS 14 ANOS TOTAL Data Digitação AÇÃO
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CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO  - 2017 - ADOLESCENTES DE 10 a 14 ANOS

VACINAS
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4º Passo:Para habilitar os campos para digitação e incluir as doses aplicadas
correspondente a cadafaixa etária e dose, deve-se clicar no ícone“ lápis” , que
está localizado na coluna denominada “Ação”; Após concluída a digitação,
deve-se clicar no “ ” para que os registros sejam salvos. Após o salvamento
das informações será exibida a mensagem indicando que aação foi alterada
com sucesso!

Os registros devem ser digitados linha a linha , repetindo assim o 
processo descrito acima para cada dose e imunobiológico !processo descrito acima para cada dose e imunobiológico !

ATENÇÃO :

Ao clicar no X vermelho, a operação será cancelada e nada será
alterado!

Ao clicar no . TODOS os registros da linha serão zerados!!!!!



Sistema  nominal SIPNI ( Desktop ou Web) 

Os estabelecimentos de saúde deverão incluir nominalmente no
SIPNI (Desktop ou Web ) a informação da dose aplicada das vacinas
administradas durante a Multivacinação 2017. Selecionar no registro do
vacinado o Gr. Atendimento: “População Geral” -> Estratégia:
“Intensificação” -> o imunobiológico, a dose correspondente, o lote, o
laboratório e o vacinador,conforme ilustrações abaixo.

Ressaltamos que as doses aplicadas em crianças e
adolescentes, registradas no SIPNI, não serão validadas para a rotina ,
tendo como obrigatoriedade o registro consolidado no site .tendo como obrigatoriedade o registro consolidado no site .

SIPNI DESKTOP
SIPNI Web



Registro de comparecimento das crianças 
até 9 anos e Adolescentes de 10 até 14 anos

Conhecer o quantitativo de crianças e/ou adolescentes que atendeu ao
chamado de comparecer ao serviço de vacinação durante o período da
multivacinação e verificar a quantidade de crianças e/ou adolescentes que
estava em atraso com algum esquema vacinal, visando melhorar
estratégias de resgate de não vacinados e de comunicação.

O registro de comparecimento ao serviço de vacinação deverá ser
realizado por TODOS os estabelecimentos de saúde.

OBS.: Ressalta-se que o total de crianças e adolescentes que foram
vacinadas nunca será maior que o total de crianças e adolescentes que
compareceram ao chamado à vacinação.



Registro do Boletim de comparecimento 
da criança até 9 anos e Adolescentes de 

10 a 14 anos(< 15 anos) deve-se seguir as 
orientações abaixo:

Crianças que compareceram à vacinação: Registrar o número
de crianças até 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos, segundo a
faixa etária, que estiveram no estabelecimento de vacinação, unidade
fixa ou volante. Todas as crianças até 9 anos de idade e adolescentes
de 10 a 14 anos que estiveram no serviço, sejam munidas dade 10 a 14 anos que estiveram no serviço, sejam munidas da
caderneta de vacinação ou não, devem ser registradas.

Crianças que receberam vacina : Registrar o número de crianças
de até 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos que estiveram no
estabelecimento de vacinação e receberam pelo menos uma dose de
vacina. Aquelas que não receberam nenhuma dose de vacina,
apenas tiveram suas cadernetas avaliadas, devem ser registradas no
campo de comparecimento, e não devem ser registradas no campo
de recebimento de vacina.









Registro no site das crianças e 
Adolescentes que compareceram na 

Campanha Multivacinação.

Para habilitar os campos para digitação e incluir
as informações correspondentes a cada faixa
etária (crianças e adolescentes), deve-se clicar no
ícone “ lápis” , que está localizado na colunaícone “ lápis” , que está localizado na coluna
denominada “Ação ”; Após concluída a digitação
deve-se clicar no “chek verde ” para que os
registros sejam salvos. Após o salvar as
informações será exibida a mensagem indicando
que a ação foi salva com sucesso!



Cadastro de comparecimento
Crianças até 9 anos e Adolescentes de 10 até 14 anos.



Os dados serão disponibilizados em tempo real
(online ) pelo site: sipni.datasus.gov.br, através das
opções: “Vacinação” -> Relatórios ->
“Multivacinação”
com consultas a diversos relatórios consolidados,

discriminados por sala de vacina, município,regional de

CONSULTA DOS DADOS

saúde,unidade federada,região e Brasil.

Os Relatórios poderão ser consultados por Grupos de
crianças até 9 anos, Grupos de adolescentes de 10 a
14 anos (<15 anos) e ambos os Grupos (crianças e
adolescentes).



Reforçamos que é fundamental que se faça a
movimentação mensal de imunobiológicos no SIPNI
(Desktop ou web), referente às vacinas utilizadas na
Campanha de Multivacinação a fim de informar ,
monitora r e avaliar a utilização e as perdas para
melhor planejamento futuro das ações a serem
desenvolvidas.

A inclusão dos dados no site:
sipni.datasus.gov.br,estará disponível ATENÇÃO: A digitação de

dados de comparecimento e
sipni.datasus.gov.br,estará disponível
para digitação até o dia 02 de
outubro de 2017, ou seja, duas
semanas após o término da
Campanha.

Após o término da Campanha que
será no dia 22 de setembro de 2017,
os registros de rotina voltam a ser
realizados normalmente no SIPNI
( Desktop ou Web).

dados de comparecimento e
doses aplicadas no site não é
cumulativo.

Os dados de comparecimento e
vacinação do dia deverão ser
somados manualmente aos dados
do dia anterior .




