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INTRODUÇÃO
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Em 2010 a Coordenação do Programa de Imunizações começou a idealizar o Sistema 
de Registro de Vacinação - SRV, e em 2011 em parceria com a Empresa Municipal de 
Informática – IPLANRIO, teve o início de sua construção. Na Campanha Nacional de Va-
cinação contra Influenza/2012, o SRV foi utilizado pela primeira vez e desde então foram 
surgindo propostas de melhorias da ferramenta, otimizando sua utilização. 

OBJETIVOS:

1. Apurar as doses de vacinas aplicadas nas campanhas de vacinação;

2. Facilitar a entrada dos dados, do fluxo de informações, reduzindo os erros de registros;

3. Reduzir o tempo de apuração das informações de campanhas de vacinação;

4. Otimizar a análise dos dados, através dos relatórios de cobertura e doses aplicadas.  

DESENVOLVIMENTO:

O sistema foi desenvolvido na plataforma web, onde não é preciso instalação, exigindo 
somente acesso a internet e validação através de login e senha.
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ACESSANDO
O SISTEMA
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COMEÇANDO A UTILIZAR O SISTEMA:
Abra um navegador e acesse o endereço - http://srv.rio.rj.gov.br

Faça login com matrícula e senha

UTILIZANDO O SISTEMA

O sistema SRV possui 5 menus conforme descritos abaixo:

Primeiro Menu – Apuração das Doses;

Segundo Menu – Relatórios – Cobertura, Doses Aplicadas, Doses Aplicadas Serviço;

Terceiro Menu – Utilitários – Exportar Campanha;

Quarto Menu – Segurança – Alterar Senha.



10

APURAÇÃO
DAS DOSES

PRIMEIRO MENU
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PRIMEIRO MENU – APURAÇÃO DAS DOSES

APURAÇÃO DAS DOSES:

Cadastrar Nova Apuração

Clicar em Cadastrar Nova Apuração.

 

Preencher a data da apuração a ser cadastrada e selecionar a Campanha.

Os itens SVS e Unidade já estarão preenchidos.

Somente o item “Posto de Vacinação” que poderá ser selecionado, caso a Unidade possua 
postos vinculados.

No exemplo da figura abaixo, o usuário pertence a Unidade – CMS José Messias do Carmo.

Passo 1 - Preencher a data da apuração (data em que foi feita à aplicação das doses que 
serão lançadas).
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Passo 2 - Selecionar a Campanha. Eventualmente poderá ter mais de uma Campanha 
em vigência.

Passo 3 - Selecionar o Posto de Vacinação.

OBS: Não selecionar o “Posto de Vacinação” para o lançamento da apuração da própria Unidade.

Após todas as seleções, lançar a apuração na coluna Quantidade.

Após o lançamento, clicar em Salvar e Continuar (caso queira continuar a lançar outras 
apurações) ou Salvar e Sair (caso não queira mais lançar nenhuma apuração).

DICA A Tecla TAB do teclado alterna campos de preenchimento, facilitando 
o lançamento das doses.
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Pesquisar e Editar Apuração

Selecione a Campanha e Clique em Pesquisar.

Pode-se realizar a busca através dos ordenamentos: Posto de Vacinação1 e Data2 que 
será apresentado em ordem crescente ou decrescente. Também é possível andar pela 
barra de páginas3.

1 2

3
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Recurso de ajuda: 

O sistema exibe uma caixa de diálogo para facilitar o recurso de pesquisa. Para a Unidade 
de Saúde pesquisada nos exemplos abaixo, não houve lançamento de apuração de doses 
no dia 26/05 (exemplo 1) e no dia 25/05 (exemplo 2) houve o lançamento de 05 doses.

Caso queira editar ou excluir esta apuração é só clicar na Ação editar desta caixa que o 
sistema irá direcionar para a tela de apuração deste dia.

EXEMPLO 1

EXEMPLO 2
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RELATÓRIOS

SEGUNDO MENU
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SEGUNDO MENU – RELATÓRIOS
Cobertura, Doses Aplicadas, Doses Aplicadas Serviço, Postos de Vacinação, Perfil 
Populacional

RELATÓRIOS:

Este menu é a Saída de Dados do Sistema. É onde iremos gerar os Relatórios para as 
análises de Coberturas e Doses Aplicadas.

OBS: Os Relatórios - Postos de Vacinação e Perfil Populacional estão em fase de 
finalização.

Relatórios - Cobertura

Em Visualizar no relatório temos 2 opções de exibição dos relatórios de cobertura: 
Somente Percentual ou População, Doses Aplicadas e Percentual. O sistema já vem 
com a opção de saída – Somente Percentual.

Selecione como deseja que seja gerado o Relatório de Cobertura Vacinal.

Selecione a Campanha.
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Selecione qual ou quais grupos deseja incluir. Caso queira gerar um relatório com todos 
os grupos habilite a seleção “Selecionar todos os grupos”. 

E após clicar em Pesquisar.

Exemplo 1 – Relatório de Cobertura – Somente Percentual
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Exemplo 2 – Relatório de Cobertura – População, Doses Aplicadas e Percentual 

Relatórios – Doses Aplicadas

Nesta opção iremos gerar o Relatório de Doses Aplicadas e as opções de seleção são 
idênticas às saídas do Relatório de Cobertura.

Selecione a data que deseja visualizar os dados. Caso queira emissão do Relatório de 
Doses Aplicadas de todo o período da Campanha deixe o campo Data da Apuração em 
branco.
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Selecione a Campanha.

Selecione qual ou quais grupos deseja incluir. Caso queira gerar um relatório com todos 
os grupos habilite a seleção “Selecionar todos os grupos”.

E após clicar em Pesquisar.

Exemplo de Relatório de Doses Aplicadas
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Relatórios – Doses Aplicadas Serviço

Nesta opção iremos gerar o Relatório de Doses Aplicadas por SVS e as opções de seleção 
são idênticas às saídas do Relatório de Doses Aplicadas.

Selecione a data que deseja visualizar os dados. Caso queira emissão do Relatório de Doses 
Aplicadas de todo o período da Campanha deixe o campo “Data da Apuração” em branco.

Selecione a Campanha.

Selecione o Serviço.
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Selecione a Unidade.

Selecione o(s) grupo(s) deseja incluir. Caso queira gerar um relatório com todos os grupos 
habilite a seleção “Selecionar todos os grupos”.

E após clicar em Pesquisar.
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Exemplo de Relatório de Doses Aplicadas por Serviço

Entendendo melhor os Relatórios

Existem três forma de saída dos Relatórios: Visualização na tela1, Impressão2 e Excel3 
(salvar arquivo no formato excel).

Dependendo do número de faixas etárias e doses que a Campanha tiver a tabela de saída 
destes dados será maior ou menor e os relatórios poderão ficar muito extensos e com 
isso prejudicar a visualização na tela e/ou a impressão. Quando isto ocorrer a melhor 
forma será a emissão do relatório no formato excel.

Visualização na tela1

2 3

1
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Impressão2

Para imprimir, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção “Imprimir”

Excel3

O sistema abrirá uma tela para que seja salvo o arquivo. Escolha o nome e o local que 
deseja salvar o arquivo no formato excel.
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TERCEIRO MENU

UTILITÁRIOS
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TERCEIRO MENU – UTILITÁRIOS

UTILITÁRIOS:

Utilitários – Exportar Campanha

Passo 1:

      - Escreva o nome do arquivo;

      - Selecione a campanha;

       - Selecione a RA que deseja exportar (pode-se escolher quantas RAs desejar ou utilizar 
a opção “Selecionar todos os serviços”;

      - E clicar em Exportar;

      - Escolha onde irá salvar o arquivo.

1

1
2

3

2
3

4
5

4
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Passo 2:

Abrir o Excel, escolher o arquivo exportado do SRV

O Excel já vem com a opção “todos os arquivos do Excel”, trocar para “Todos os arquivos”;

1
2

3

4

5
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Passo 3:

Marcar “Delimitado” e clicar em Avançar

Desmarcar “Tabulação”, selecionar “Ponto e Vírgula” e clicar em Avançar.
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Clicar em Concluir.

Após clicar em concluir, abrirá uma planilha excel.

Passo 4:

Criando uma Tabela Dinâmica
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Ir em INSERIR                   Tabela Dinâmica

Selecionar “Nova Planilha”
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Em lista de campos da tabela dinâmica:

É só arrastar as opções da lista superior para os campos abaixo conforme quiser trabalhar 
com as informações.

Em Data de Apuração poderá ser selecionado vários dias, para a consolidação dos dados 
por semana.

Para trabalhar os dados de forma mais prática, após criar a tabela dinâmica com os dados 
solicitados, selecionar a planilha inteira e colar valores em outra planilha e formatar.
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QUARTO MENU

SEGURANÇA
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QUARTO MENU – SEGURANÇA

SEGURANÇA:

Segurança - Alterar senha

Neste módulo pode-se alterar a senha de acesso ao sistema.

Atenção: se o usuário do sistema SRV também tiver uma conta de email institucional, a 
senha de acesso ao dois sistemas (SRV e email institucional) será a mesma, desta forma, 
ao alterar a senha nesta opção também será alterada a senha do email.
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