
 

Sede: St. de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 Módulo N | Brasília/DF | CEP: 70.830-010 • Telefone: (61) 2101-6000 

Escritório: Rua Marcílio Dias nº 574 – Bairro Menino de Deus | Porto Alegre/RS | CEP 90130-000 • Telefone: (51) 3232-3330 

Ofício nº 112/2021_CNM/BSB         Brasília, 7 de abril de 2021.  

  

A Sua Senhoria a Senhora 
Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato  
Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Imunizações 
Ministério da Saúde 
Brasília/DF 
  
 
Assunto: Dados municipais - alimentação e relatórios do Sipni. 

 

  Senhora Coordenadora, 

 

1. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) apresenta cordiais 

saudações e reconhecimento dessa Coordenadoria na execução do Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. 

 

2. Na oportunidade, aproveita para informar que as gestões municipais, 

das diversas regiões do país, têm se reportado a esta Confederação indicando suas 

preocupações quanto à diferença entre os dados das vacinas cotidianamente 

aplicadas e registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de 

Imunizações (Sipni) e a atualização desses quantitativos na base do Ministério 

da Saúde. Tal diferença tem gerado sérios problemas que recaem às gestões 

locais.  

 

3. Dentre os problemas identificados pelas gestões à nossa área técnica 

da Saúde, referenciamos: (i) perda de dados digitados no Sipni; (ii) discrepância 

entre os quantitativos digitados localmente no Sistema e o dado publicado na base 

pública do Ministério da Saúde;  (iii) Atualização da base do Sistema do Ministério 

em tempos espaçados e (iv) Manutenção Programada DATASUS no OpenDatasus e 

Vacinômetro.  
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4. No cotejamento dos quantitativos de doses remetidas aos Estados e 

doses aplicadas percebe-se uma diferença significativa, situação que vem a induzir 

a julgamentos e entendimentos que prejudicam e fragilizam as gestões da Saúde 

dos Municípios, que já se encontram sob grande pressão e múltiplas atividades de 

combate à pandemia. 

 

5. Esta Confederação tem absoluta certeza do trabalho ímpar, diuturno e 

transparente das equipes de Saúde na execução do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 e qualquer dissonância que possa 

ocorrer a partir da leitura errônea sobre a aplicação das doses, decorrente da 

atualização do registro das mesmas deve ser sanada urgentemente, sob pena de 

alimentação de fake news prejudiciais não somente às equipes de saúde local, mas 

também ao Plano Nacional de Vacinação. 

 

6. Certos de obter sua sensibilização e no aguardo de breve e urgente 

resposta, a equipe técnica de Saúde/CNM coloca-se à disposição pelo telefone: (61) 

2101.6000 ou pelo saúde@cnm.org.br. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

Glademir Aroldi 
Presidente 
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