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Preparação Campanha Influenza 

Discussão com especialistas - Vacinação Influenza x COVID-19 

Elaboração do Informe Técnico

Reuniões com DataSUS

➢ Soluções para o registro dos dados

Atualização dos denominadores

ETAPAS

Discussão - cronograma de entrega de vacinas/ Butantan



Definição do Registro

• Última Reunião em 02/03 (Registro nominal?)

• Posicionamento dos Estados e Conselhos sobre os problemas 

do registro nominal da COVID-19

• GT Informação Informática 05/03

• Problemas voltados ao sistema nominal da COVID-19

• GT Vigilância em Saúde 11/03

• Decisão Tripartite – Sistema de Registro de doses agregadas



Etapas atuais

• Elaboração de um novo sistema, no mesmo ambiente do novo 

SIPNI

• Situação atual: Desenvolvimento das telas de entrada 

(homologação prevista: 01/04)

• Desenvolvimento do Painel e Relatórios exportáveis (Localiza SUS)

• Possibilidade de desenvolvimento de solução tecnológica para 

interoperar com demais sistemas de forma agregada
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• Na inviabilidade: a entrada de dados será exclusiva pelo SIPNI
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Entrada de dados
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Saída de dados – Painel/Relatórios

✓Painel semelhante 
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Saída de dados – Painel/Relatórios

✓Relatórios exportáveis 

✓Possibilidade de filtros
✓ Demais relatórios em construção!!!



✓ A equipe CGPNI está se reunindo rotineiramente com o 

DataSUS para garantir que em 12/04 o sistema esteja 

finalizado para a realização dos registros das doses 

aplicadas da vacina Influenza e o Painel e Relatórios 

estejam disponíveis a partir de 13/04!!!
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