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INTRODUÇÃO: 
O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) é uma 
novidade que está sendo implantada no país, garantindo acesso do usuário em 
qualquer sala de vacina do país, significando um grande avanço tecnológico do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI). O sistema permite a entrada de informações 
individuais e por procedência de cada usuário e possibilita o registro nacional do 
esquema vacinal do vacinado, facilitando o controle e ajuste vacinal independente de 
ter a caderneta de vacinação impressa (BRASIL, 2014). A justificativa para o 
desenvolvimento desse resumo surgiu a partir da vivência em estágio curricular na 
Vigilância Epidemiológica, setor responsável pela instalação do sistema e treinamento 
dos funcionários da rede básica de saúde em Passo Fundo, com o objetivo de conhecer 
o programa do SIPNI para facilitar as orientações prestadas as unidades de saúde e 
compreender como ocorre o registro da vacinação do usuário em qualquer sala de 
vacina do país.      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A metodologia desse resumo é uma revisão bibliográfica exploratória do Manual do 
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. O SIPNI deve estar 
instalado em todas as salas de vacinas do país e ser nutrido com os registros das 
vacinas disponibilizadas para a população. É permitido a digitação de vacinas 
realizadas previamente à instalação do sistema, inserindo desse modo um registro 
mais completo da situação vacinal do usuário. No município de Passo Fundo - RS, o 
SIPNI está em funcionamento desde setembro de 2016 e até o final de junho de 2017 
deve estar instalado em todas as salas de vacinas do município. Essa nova metodologia 
de informatização do PNI ( Política Nacional de Imunizações) trará a facilidade de se 
obter documentos digitalizados e manter o histórico vacinal do usuário, sendo viável a 



 

impressão do mesmo, caso seja necessário. Impedindo assim, o incômodo resultante 
da perda, dano ou esquecimento da caderneta de vacinação, fundamental para o 
conhecimento do histórico vacinal do usuário (BRASIL, 2014). No estágio curricular I, 
foi possível conhecer o SIPNI e aprender sobre suas especificidades. E assim,  repassa-
las aos colegas que estavam atuando nas unidades de saúde que utilizam o sistema. 
Uma das funções mais inovadoras do sistema é a possibilidade de obter-se a caderneta 
de vacinação online do usuário, onde o esquema vacinal é preservado, propiciando 
controle adequado das doses de vacinas. O Manual do SIPNI traz orientações para a 
instalação e utilização do sistema na unidade de saúde, evidenciando passo a passo. É 
uma tecnologia que permitirá unificar todos os dados de imunizações do país para a 
transferência ao Programa Nacional de Imunizações.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A implantação do SIPNI traz mudanças para a rotina das unidades de saúde e auxiliará 
o trabalho das equipes, pois o histórico vacinal do cidadão estará nele facilitando a 
verificação de doses realizadas e aprazadas. O processo proporciona acesso facilitado 
as informações dos usuários, possibilitando, movimentação de imunobiológicos nas 
salas de vacinas e identificação dos dados populacionais. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


