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Apresentação 

 
Olá, bem-vindo ao Saúde Digital MG!  

Lançado em 08 de maio de 2020 pelo Governador Romeu Zema, o aplicativo Saúde Digital MG, 

disponibiliza agora uma nova funcionalidade para a sociedade mineira: o agendamento de 

vacinação Covid-19.  

A iniciativa busca proporcionar aos municípios uma plataforma digital para evitar aglomerações 

nos pontos de vacinação e otimizar o fluxo de trabalho das equipes de vacinação, por meio do 

cadastramento prévio dos cidadãos. Ainda, o aplicativo realiza de forma automática a notificação 

ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. 

Neste manual, você terá todas as instruções necessárias para ser capaz de utilizar o Saúde 

Digital MG, realizando a sessão de vacinação em tempo real. 

Esta é mais uma forma do Governo do Estado de Minas Gerais de colocar a tecnologia a serviço 

do combate à pandemia!  

 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
                                                      

Objetivo do manual 
Estabelecer um conjunto de instruções para a gestão dos pontos de vacinação, horários de 

atendimento, capacidade de atendimentos por sala de vacinação, cadastro de informações da 

vacina e cadastro de cidadãos para vacinação, por meio do site: 

https://saudedigital.melriskid.com.br  

O Profissional de Saúde receberá o e-mail com as informações de login e senha, que será 

cadastrada pelo próprio município.  

 

Atribuições do perfil 
Os Profissionais da Saúde terão acesso ao cadastro das informações da vacina e informar a 

aplicação da vacina no cidadão (data da aplicação, dose, fabricante e lote da vacina).  

 

Funcionalidades dos perfis de acesso 
Os Profissionais da Saúde terão acesso ao cadastro das informações da vacina onde as como 

fabricante, lote e dose serão cadastradas no sistema assim como a identificação dos pacientes 

vacinados e qual a dose aplicada.   

 

Cadastro na plataforma 
O Profissional de Saúde receberá o e-mail com as informações de login e senha 

No primeiro acesso deverá atualizar as informações cadastrais com as informações abaixo: 

 

 

• Nome completo; 

• Nome do usuário (será o login do usuário, sugerimos manter o e-mail cadastrado); 

• Criação de uma nova senha; 

https://saudedigital.melriskid.com.br/


 
 

 
                                                      

• Confirmação da nova senha; 

• Confirmação do e-mail cadastrado. 

 

 

Depois, por favor, clique na Aba “Dados da Sessão” para complementar o cadastro:  

• Confirmação do nome 

• CPF 

• Registro no conselho de classe: Número do registro, por exemplo: COREN, CRM, CRF. 

 

 

 

Dados da Sessão – Cadastro das informações da 

Vacina 
 

Ao clicar em “Dados da Sessão” o profissional da saúde deverá informar os dados da vacina 

para o início da vacinação, este processo deverá ser feito para toda vacina aplicada: 

O profissional seleciona o Município, o Bairro e localiza o nome do ponto de vacinação em que 

está atuando. 

O CNES será preenchido automaticamente de acordo com o ponto cadastrado. 

Tipo de Vacina/ Fabricante será selecionado de acordo com a vacina disponibilizada para 

aplicação, assim como o Lote da Vacina e data de Validade. Atentar para o número do lote e 

data de validade que estão na embalagem do lote e não no frasco. 

Após o preenchimento de todos os campos, clicar em “Confirmar Dados”. 

Ao término do lote ou da sessão, refazer o cadastro dos dados da vacina. 



 
 

 
                                                      

 

 

Aplicação da Vacina e inclusão dos dados do 

paciente no sistema 
Assim que as informações da vacina conforme passo do item anterior foi concluído, aparecerá a 

tela abaixo: 

O cidadão já deverá ter realizado o cadastro no aplicativo “Saúde Digital MG”, caso o paciente 

ainda não esteja cadastrado buscar as informações no item “Cadastro do Usuário”. 

No canto esquerdo da tela, as informações da vacina já estão disponíveis. 

O profissional de saúde identifica o paciente pelo número do CPF ou do CNS, basta inserir a 

informação nos campos identificados e clicar em qualquer local da tela. 

As informações do paciente serão completadas automaticamente, assim que a vacina for 

aplicada, clicar em “Confirmar Vacinação”. 

Caso o paciente já tenha recebido a 1ª dose da vacina, o sistema apresenta a informação com 

a previsão da data da 2ª dose: 

Neste momento pelo aplicativo, o paciente também recebe a atualização da vacinação. 

Importante que o cartão impresso seja entregue ao paciente. 



 
 

 
                                                      

 

 

Atualização da Aplicação da 1ª dose no sistema 

(quando o cidadão tomou a primeira dose sem 

agendamento pelo aplicativo) 
O profissional de saúde identifica o paciente pelo número do CPF ou do CNS. 

Basta inserir a informação nos campos identificados e clicar em qualquer local da tela. 

Conforme indicação na tela abaixo, o profissional de saúde insere as informações da 1ª dose da 

vacina do paciente. 

Caso o paciente não tenha o cadastro pelo aplicativo, é possível a criação do cadastro conforme 

o próximo item.  



 
 

 
                                                      

  

Assim que a atualização da aplicação das doses for incluída no sistema, haverá o calculo do 

intervalo entre as doses:  

 

O sistema só permitirá a aplicação da 2ª dose se estiver dentro do prazo estipulado. 

 

Cadastro de Usuários  
Neste campo é possível o cadastro dos cidadãos que ainda não estão cadastrados no aplicativo 

Saúde Digital MG. 

Na opção “Usuário – MG”, clique em “Cadastro de Usuários” conforme imagem abaixo:  



 
 

 
                                                      

 

Preencha todos os dados pessoas do cidadão conforme imagem abaixo: 

 

Com este cadastro o cidadão terá acesso ao aplicativo Saúde Digital MG. 

No campo Senha, sugerimos uma senha para fácil memorização para o cidadão, no final do 

cadastro, informe qual o Grupo Prioritário para a vacinação, aceite os termos de uso e confirme 

os dados. 

 

Agendamento de vacinação para Usuários  
Nesta opção é possível o agendamento da vacinação para o cidadão desde que ele já tenha se 

cadastrado, ou que o município ele tenha sido cadastrado anteriormente. 

No campo “Usuário – MG” clique em “Agendar Vacinação”, digite o CPF do paciente, escolha o 

Município, Bairro, Ponto de Vacinação, Data e Horário do agendamento para a vacinação. 



 
 

 
                                                      

 

Suporte ao usuário 
 

O canal de atendimento para suporte e solução de dúvidas é o e-mail: 

suporte@techtools.vc  

 

 

 

 

http://www.blog.saude.mg.gov.br 

http://www.facebook.com/saudemg 

http://www.tiwitter.com/saudemg 

http://www.instagram.com/saudemg 

mailto:suporte@techtools.vc

