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Coberturas vacinais para influenza sazonal por 
grupos prioritários e total, segundo Unidade Federada. 

Brasil, 2019 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. NA – Não APLICA (não existe população indígena aldeada). 
Destaque em vermelho para coberturas vacinais abaixo da meta (90%)



O registro será realizado no período de 23 de março 
a 23 de maio de 2020. 

Dia “D”:  9 de maio.

1ª apuração: 13 h
2ª apuração: 17h

Meta e cronograma



Registro de dados da vacinação

O Registro consolidado de doses aplicadas, 
deverá, obrigatoriamente, ser feito, durante o período 
da campanha, diariamente, por sala de vacina, por 
meio do site: http://sipni.datasus.gov.br  

Campos: Vacinação –> Registro de vacinação 
Consolidado -> Registro de doses



Registro de dados da vacinação

Ao clicar no ícone “Ação”, será exposto em nova tela o 
“BOLETIM PARA REGISTRO DE DOSES DA VACINA INFLUENZA”. 
O boletim contém todos os grupos prioritários contemplados na 
campanha onde, para que a digitação do grupo seja feita, deve-se clicar 
ao final do boletim, novamente, no ícone “AÇÃO”.



Boletim para digitação de doses consolidadas da
 vacina influenza 2020 no site: sipni.datasus.gov.br 



Registro Nominal e-SUS AB

As salas de vacinação da Atenção Básica deverão registrar as 
doses aplicadas no e-SUS AB (PEC ou CDS) em estratégia: 
“CAMPANHA”. 

 

Do registro nominal no PEC e-SUS 

Clique em “Outros imunobiológicos” e após em “Adicionar 
dose”:

Selecione a vacina “FLU3V - Influenza Trivalente” e a Estratégia 
“Campanha”:

ATENÇÃO

Além da digitação nominal, deverá ser  feita a digitação das 
doses consolidadas. Conforme modelo (slide anterior), no site 
da campanha no SIPNI, para monitoramento diário e cálculo da
cobertura vacinal.



Registro de dados da vacinação 
NOMINAL no PEC e-SUS AB



Registro de dados da vacinação 
NOMINAL no PEC e-SUS AB

- Selecione a Dose, o Lote/Fabricante, a Via de administração e o Local de 
administração;

- Clique em Salvar.



Registro de dados da vacinação 
NOMINAL no CDS e-SUS AB

- Insira as informações do profissional que aplicou a vacina e as 
informações do cidadão;

- Insira as informações da vacina “FLU3V - Influenza Trivalente” 
e a Estratégia “Campanha”;

- Clique em confirmar.



Registro de dados da vacinação 
NOMINAL no CDS e-SUS AB



Registro de dados da vacinação

OBSERVAÇÕES

- Registrar primeiramente os dados consolidados no site da campanha,   
com objetivo de agilizar o monitoramento diário da campanha pelos 
gestores de todas as instâncias.

ATENÇÃO 

Reforçamos que as doses aplicadas pelos estabelecimentos 
públicos de saúde durante a campanha, deverão constar no 
módulo de movimento de imunobiológicos do SIPNI (Desktop ou 
web).

- Lembrando que as doses aplicadas válidas para cobertura vacinal,
Serão as doses digitadas no site: sipni.datasus.gov.br



Relatórios para acompanhamento e Avaliações

É importante o acompanhamento diário dos dados na 
campanha no propósito de intervir oportunamente no 
monitoramento do avanço das coberturas ou na correção de 
possíveis erros de registros.

Para isso, relatórios disponibilizados para acompanhamento 
das coberturas vacinais e doses aplicadas na Campanha de 
vacinação contra Influenza 2020 serão disponibilizados no site 
sipni.datasus.gov.br, 

Para o acesso aos relatórios, selecionar as opções: 
“Vacinação” -> “Relatórios” -> “Campanha Influenza” e proceder à 
escolha do relatório.



Relatórios para acompanhamento e Avaliações
      Serão disponibilizados para consulta e acompanhamento da  

Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2020, os seguintes 
relatórios: 

Vacinômetro: Expressa graficamente a evolução da Cobertura Vacinal da 
Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2020;

Doses Aplicadas e Doses Aplicadas por Faixa Etária: Expressa em 
forma de tabela o quantitativo das doses aplicadas informadas no site 
durante o período da Campanha Nacional de Vacinação contra 
Influenza 2020, detalhado por faixa etária e total, podendo ser 
visualizado de acordo com a instância e o ano selecionado.

 
Cobertura Vacinal: Expressa a proporção da população alvo vacinada no 

período da Campanha, detalhado por grupo alvo e total, podendo ser 
visualizado de acordo com a instância selecionada. 



Relatórios para acompanhamento e Avaliações

GRUPOS NUMERADOR (Doses aplicadas) DENOMINADOR (população)

ADULTOS                                                 
(De 55 a 59 anos, 

independente do grupo)
DU IBGE 

INDÍGENAS                                      
(6 meses a 80 anos e mais)

DU + D1 SESAI

PUÉPERAS                                              
(9 a 59 anos)

DU SINASC

GESTANTES                                      
(9 a 59 anos)

DU SINASC

TRABALHADORES DE SAÚDE                         
(9 A 59 ANOS)

DU
TOTAL DE DOSES APLICADAS 
EM 2019 PARA ESTE GRUPO

PROFESSORES                                  
(9 a 59 anos)

DU
SOMENTE DOSES APLICADAS - 

não disponível cobertua 
vacinal

* Para estes grupos teremos cobertura vacinal , exceto Professores, com somente doses aplicadas.

*SESAI - Secretaria de Saúde Indígena     OBS: Não utilizamos a segunda dose (D2) para calcular cobertura vacinal. 

IDOSOS                                                 
( IDOSOS + IDOSOS INDIGENAS 

60 anos e + )
DU                                                        IBGE 

CAMPANHA INFLUENZA 2020 - FÓRMULA PARA CÁLCULO  COBERTURA VACINAL

CRIANÇAS                                           
(6 meses a  < 6 Anos (indígenas + 

não indígenas))
DU+D1 SINASC + IBGE



   pnigoias@gmail.com
      (62) 3201.7888 
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