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O cio Circular SIDI Nº 5/2021

Recife, 26 de março de 2021
Assunto: Preenchimento do SIPNI

Senhor Gerente,
Senhor Gerente, solicito a Vossa Senhoria para que todos os municípios e serviços de saúde realizem o
preenchimento do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) de forma a
atualizá-lo. Pois os dados que compõe esse sistema permi rão a geração de informações que serão
cruciais para o monitoramento da cobertura vacinal contra a Covid-19 nos municípios, por meio do
acompanhamento dos vacinados, análise da distribuição de vacinas, avaliação do esquema vacinal de
faltosos, doses aplicadas, inadver das, repe das.
Além disso, o SIPNI servirá como fonte de dados para o preenchimento de um Painel ins tuído pela
Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco para o registro de dados da vacinação contra a Covid-19
no estado. O Painel possibilitará informações de pessoas vacinadas e não vacinadas, proporcionado
indicadores para o planejamento e programação das vacinas durante a pandemia do novo Coronavírus
pelo Programa Nacional de Imunização-PNI. A atualização do Painel será em tempo real, todos os dias e a
cada 3 horas, iniciando o primeiro às 5 horas e o úl mo às 18 horas. Os municípios terão acesso por meio
de login e senha. Posteriormente o Painel será disponibilizado para a população em geral.
Os municípios terão até o dia 9 de abril para a devida atualização do SIPNI e de 12 a 16 a visualização do
Painel será disponibilizada para gestores e proﬁssionais de saúde. A par r de 19 de abril de 2021 o Painel
será o veículo de informações sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado de Pernambuco.
Dessa forma, ra ﬁco a importância de manter os dados do SIPNI atualizados para a construção do Painel,
uma ferramenta fundamental de informação para gestores, proﬁssionais de saúde e a população.

Atenciosamente,
Ana Catarina de Melo Araújo
Superintendência de Imunizações e das Doenças Imunopreveníveis

Documento assinado eletronicamente por Ana Catarina de Melo Araújo, em 26/03/2021, às 15:20,
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15140735&infra_siste…
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conforme horário oﬁcial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 12582080
e o código CRC C1630F5D.
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