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Anexo III - NOTA INFORMATIVA Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS 

Roteiro para registro de vacinação no módulo Campanha Covid-19-SIPNI 
 

Abaixo seguem os passos a serem seguidos para o correto e efetivo registro das doses durante a campanha. 

Ressalta-se que as imagens disponibilizadas para auxílio do registro das informações são meramente ilustrativas e bem 

similares às que estarão disponíveis para acesso no site. 

 

VINCULAR ESTABELECIMENTO AO SIPNI 

1. Com Perfil de Gestor Municipal, clicar no menu Estabelecimentos 

 
 

2. Após clicar no menu Estabelecimentos, irá abrir a tela Estabelecimentos, clicar em Vincular Estabelecimentos 

 
 

 

 



3. Pesquisar o estabelecimento pelo número do CNES, marcá-lo e clicar em concluir. 

 
 

4. Se o estabelecimento ainda não estiver vinculado, será informado “Estabelecimento vinculado com sucesso!”. 

 
 

5. Se o estabelecimento já estiver vinculado irá ser informado que “O valor informado para o campo CNES já existe.” 

 

Procedimento de Vincular Estabelecimento ao SIPNI realizado  



VINCULAR PROFISSIONAL (VACINADOR) AO ESTABELECIMENTO 

1. Com Perfil de Gestor Municipal, clicar no menu Estabelecimentos 

 
 

2. Após clicar no menu Estabelecimentos, irá abrir a tela Estabelecimentos, clicar no campo de pesquisa Busque o 

CNES e realizar a busca pelo número do CNES. 

 
 

3. Irá ser apresentado o estabelecimento, clicar no primeiro botão do campo Ações. 



 
 

4. Após clicar no primeiro botão do campo Ações, irá abrir a tela Profissionais, clicar no botão Vincular Profissionais 

 
 

5. Após clicar no botão Vincular Profissionais, irá abrir a tela Vincular Profissionais, clicar no campo de pesquisa 

Faça uma busca e realizar a busca pelo número do CNS ou CPF, marcar o Profissional e clicar em concluir. 

 
 



6. O profissional será apresentado vinculado ao estabelecimento. 

 
 

Procedimento de Vincular Profissional (Vacinador) realizado  



REGISTRAR VACINA NO SIPNI MÓDULO CAMPANHA 

1. Ao fazer o login, o Operador deverá selecionar o Perfil de OESC - Operador Estabelecimento de Saúde 

Campanha e o Estabelecimento de Saúde onde os registros deverão ser lançados. 

 
 

2. Após selecionar o Perfil de OESC - Operador Estabelecimento de Saúde Campanha e o Estabelecimento 

de Saúde, o operador deverá selecionar o menu Painel Geral e escolher o Banner da Campanha desejada 

e clicar no botão Iniciar Vacinação. 

 
 

3. Após clicar no botão Iniciar Vacinação, o operador deverá selecionar o Estabelecimento de Saúde dele 

e clicar em Iniciar. 



 
 

4. Em seguida, procurar o cidadão pelo QR CODE gerado pelo ConecteSUS, através do Voucher gerado 

pela habilitação prévia, ou clicar em Inserir dados manualmente. 

 
 

5. Se o Operador optar por inserir os dados manualmente poderá pesquisar o vacinado pelo CPF ou CNS e 

clicar no botão Procurar. 



 
 

6. A busca retornará a Ficha do vacinado (cidadão): 

6.1. Se o cidadão foi habilitado previamente, o Operador visualizará a informação Autorizado, com 

isso deverá selecionar as opções Imunobiológico, Dose, Lote, Vacinador e Data de Imunização e clicar no 

botão Vacinar. 

 
 

6.1.1. Se ao escolher a Dose o cidadão já tiver um registro da vacina e dose selecionada irá apresentar a 

tela Atenção, informando que o cidadão já foi imunizado com a referida dose, o operador deverá 

clicar em Continuar o registro, Sair da campanha ou Vacinar o próximo. 



 
 

6.2. Se o cidadão não foi habilitado previamente, o Operador visualizará a informação Desabilitado, 

com isso deverá selecionar as opções Imunobiológico, Dose, Lote, Vacinador, Data de Imunização, 

Categoria e Grupo de atendimento e clicar no botão Vacinar. 

 
 

7. Após realizar o registro da vacina, o Operador poderá reiniciar o processo de vacinação clicando em 

Vacinar o próximo ou Sair da campanha. 



 
 

7.1. Se optar por Vacinar o próximo, irá para a tela do item 4 do Roteiro, REGISTRAR VACINA 

NO SIPNI MÓDULO CAMPANHA. 

 
 

7.2. Se optar por Sair da campanha, irá para o Painel Geral. 



 
 

Procedimento de Registrar Vacina no SIPNI Módulo Campanha realizado 
  



RESUMO ATRIBUIÇÕES DE CADA PERFIL NO SIPNI 
 

 

 

 

Gestor 
Federal

• SCPA
•Habilitar e Desabilitar o Gestor Federal

•Habilitar e Desabilitar o Observador Federal

•Habilitar e Desabilitar o Gestor Master Estadual

•Habilitar e Desabilitar o Gestor Estadual

• SIPNI
•Administar menus administrativos

•Criar campanhas

•Vincular público alvo em lote

Gestor Estadual 
Master

• SCPA
•Habilitar e Desabilitar o Observador Estadual

•Habilitar e Desabilitar o Gestor Estadual

•Habilitar e Desabilitar o Gestor Municipal

• SIPNI
•Visualizar os menus administrativos

Gestor 
Estadual 

• SCPA
•Habilitar e Desabilitar o Observador Estadual

•Habilitar e Desabilitar o Gestor Municipal

• SIPNI
•Visualizar menus administrativos



 

 

 

Gestor 
Municipal 

• SCPA
•Habilitar e Desabilitar o Observador Municipal

•Habilitar e Desabilitar o Gestor Estabelecimento de Saúde

•Habilitar e Desabilitar o Operador de Estabelecimento de Saúde 
Campanha

• SIPNI
•Vincular estabelecimento ao SIPNI

•Vincular profissional ao Estabelecimento

•Vincular público alvo

Gestor 
Estabelecimento 

de Saúde

• SCPA
•Habilitar e Desabilitar o Observador de Estabelecimento de Saúde

•Habilitar e Desabilitar o Operador de Estabelecimento de Saúde 
Campanha

• SIPNI
•Vincular profissional ao Estabelecimento

•Vincular público alvo

Operador 
Estabelecimento de 

Saúde Campanha

• SCPA
•Não há função para este perfil

• SIPNI
•Vincular público alvo

•Registrar vacina em campanha



 
 

Observadores

• SCPA
•Não há função para este perfil

• SIPNI
•Somente visualizar as funções dos Perfis de Gestores e Operadores


