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O trabalho versa sobre a implantação do Sistema de Informação

do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) e do Sistema de

Gestão estratégica de medicamentos e materiais (GEMM),

programas informatizados de gestão de informações que são

ferramentas de qualificação da Gestão do Programa de Imunização,

em especial na Gestão dos Imunobiológicos (vacinas). A intervenção

está sendo realizada junto as unidades de saúde do Distrito Sul de

Campinas, tendo uma perspectiva de término em julho de 2017, com

a Implantação da fase mais avançada do Programa, sendo

implantada a versão SI PNI WEB.

O SI PNI tem principal objetivo a otimização dos Imunobiológicos,

com o monitoramento das vacinas desde a saída do almoxarifado,

até o conhecimento real de sua utilização em cada serviço de Saúde,

registrando nominalmente a quem foi administrado o Imunobiológicos

INTRODUÇÃO

OBJETIVO GERAL

• O Objetivo Geral deste trabalho é “Qualificar a gestão do PNI

no Distrito Sul da SMS/CPS”, através da utilização Sistemas

de Informações do PNI e SMS/CPS

OBJETIVO ESPECÍFICO

• Implantar os sistemas de informação GEMM e Si Pni Desktop

em 100% dos serviços do Distrito Sul, que utilizam em seu

cotidiano a aplicação de Imunobiológicos.

• A capacitar de todas os serviços de saúde, para análise dos

dados gerados pelos Sistemas de Informações GEMM E SI-

PNI, para melhoria nas práticas de ações em saúde.

• Migrar do Si-Pni desktop para o Si-Pni web, por se tratar de

um sistema de Informação online trazendo um avanço ainda

maior na obtenção e análise de dados

OBJETIVOS

INTERVENÇÕES E METODOLOGIAS

Inicialmente foi realizado um cronograma para a Instalação dos 

computadores nas Unidades de Saúde, serviços estes que já 

estavam cabeados, aguardando apenas as máquinas chegarem e 

serem instaladas, após o cronograma de instalação dos 

computadores, foi realizada uma agenda comum aos profissionais, 

formando uma equipe de 1 profissional da Vigilância, 1 profissional 

do Apoio Institucional e o Analista Técnico

Para êxito na implantação e efetivação do Sistema de 

Informação, foi feita a capacitação in loco, com agendamento 

previamente feito junto as equipes e serviços de saúde, uma vez 

que o SI-PNI foi instalado inicialmente nos computadores na versão 

Desktop

Para a operacionalização do GEMM para Vacinas era necessário 

o auxílio dos profissionais que já trabalhavam com o sistema, pois já 

era um sistema utilizado para controle e dispensação de todos os 

medicamentos e materiais de enfermagem fornecidos e distribuídos 

pelo município de Campinas, com isso os profissionais de Apoio 

Técnico do Distrito Sul, realizaram um treinamento para as unidades 

de saúde operacionalizarem o GEMM

JUSTIFICATIVA

DISCUSSÕES E RESULTADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados

de monitoramento e coleta de dados, que tem como objetivo o

fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de

importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de

decisões nos níveis municipal, estadual e federal

• Já foram feitas as capacitações in loco em 14 unidades de

saúde e PA São José, todos estão utilizando o SI PNI para

registro das pessoas vacinadas, , restando apenas 2 serviços

para a efetivação total do Programa.

• O Distrito Sul de Campinas está em total operacionalização do

GEMM para Imunobiológicos, sendo a ferramenta para

gerenciamento e solicitação de Imunobiológicos.

• Após as capacitações in loco e geral observou-se condutas mais

adequadas dos profissionais que trabalham na Imunização,

utilizando os protocolos mais atualizados para a vacinação e uma

maior interação entre as equipes, Enfermeiro RT e Vigilância.
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Implantação dos Sistemas de Informatização Informações (GEMM e

SI PNI) nos serviços que administram Imunobiológicos no Distrito Sul

de Campinas, está possibilitando a otimização dos Imunobiológicos,

conhecimento nominal e territorial da população vacina, para uma

análise de informação, obtida através dos programas implementados

com dados mais concretos para análise territorial de abrangência das

unidades de saúde


