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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. Ainda, o 

aplicativo realiza de forma automática a notificação ao Sistema de Informações do Programa 

Nacional de Imunizações, e as informações do aplicativo poderão ser acompanhadas por meio 

de um painel, em tempo real. 

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

Digital MG, realizando a gestão dos pontos de vacinação, e dos profissionais de saúde 

habilitados a utilizar a plataforma em sua cidade. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                      

 

Atribuições do perfil 
O Operador do Município será responsável pelo cadastro dos pontos de vacinação e horários de 

atendimento, além dos Profissionais da Saúde. Também terá acesso aos Dashboards gerenciais. 

 

Funcionalidades dos perfis de acesso 
O Operador do Município será responsável pelo cadastro dos pontos de vacinação onde serão 

cadastrados os nomes, endereços, quantidade de salas de vacinação, capacidade de vacinação 

por sala e horários de atendimento. 

Também será responsável por cadastrar e gerenciar os acessos aos perfis do Profissionais da 

Saúde.  

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). 

 

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 profissionais da saúde. no site: (endereço eletrônico:   

https://saudedigital.melriskid.com.br  

 

Cadastro na plataforma 
O Operador do Município será responsável pelo cadastro dos pontos de vacinação e horários de 

atendimento e terá acesso aos Dashboards gerenciais.  

O Operador do Município começa com o recebimento de um e-mail com as orientações para a 

troca da senha e informações complementares para a realização do login. 

 

A senha cadastrada inicialmente será o CPF do Operador cadastrado. 

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


 

 
                                                      

Cada cadastro terá acesso às informações e novos cadastros somente para o município 

pertinente. 

 

Cadastro de Pontos de Vacinação 
Nesta opção o Administrador poderá criar um Ponto de Vacinação:  

Só aparecerá a opção do Município que este Administrador faz parte com a lista de todos os 

bairros. 

 

Deve-se completar as informações para o cadastro dos locais de vacinação: 

• Endereço completo do ponto de vacinação; 

• Quantidade de salas de vacinação; 

• Capacidade de vacinação por hora por sala (informação para o cálculo do agendamento 

para a população); 

• CNES do estabelecimento; 

• Período de atendimento:  

• - Data inicial e data final (data de início e fim do funcionamento do ponto de vacinação); 

• - Horário de atendimento (Período de funcionamento do Ponto de vacinação) 

 

Depois clicar em “Confirmar Dados”. 



 

 
                                                      

 

 

 

 

Editar informações de Pontos de Vacinação 
Deve-se localizar o Município e Bairro, o sistema vai listar os pontos de vacinação já cadastrados. 

Para edição, clique no ícone de lápis destacado na imagem abaixo: 

 



 

 
                                                      

Qualquer dado já cadastrado poderá ser alterado. 

 

Inativação do Ponto de Vacinação 
Sabemos que é possível que um Ponto de Vacinação seja temporário, agora é possível inativar 

um ponto cadastrado para que o paciente não tenha mais a visualização desta opção:  

Localize o Ponto cadastrado, conforme as orientações do item anterior. 

No campo “Situação de Ponto de Vacinação” é possível realizar a Inativação escolhendo a 

opção “Não”. 

 

 

Cadastro de Profissionais da Saúde 
Nesta opção o Administrador poderá criar o cadastro dos Profissionais de Saúde que atenderão 

nos Pontos de Vacinação. 

Os profissionais de Saúde farão o cadastro das informações da vacina que será aplicada 

(Fabricante, Número de Lote, Data de validade) e a confirmação da vacinação no cadastro do 

paciente (Data, fabricante da vacina, dose (1ª ou 2ª)). 



 

 
                                                      

 

Incluir o e-mail e uma senha provisória para o Profissional de Saúde.  

Este profissional receberá um e-mail com as informações de acesso e passo a passo para 

complementar o cadastro com informações profissionais.  

 

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 esteja 

cadastrado. 

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. 



 

 
                                                      

 

 

Liberação de idade mínima para vacinação 
Nesta opção é possível a liberação de idade mínima para o agendamento da vacinação para o 

cidadão. 

No campo “Usuário – MG” clique em “Faixa Etária Vacinação”, conforme imagem abaixo:  

 

 

Escolha a idade mínima para a liberação do agendamento da vacinação e confirme os dados. 



 

 
                                                      

 

A partir deste momento, de acordo com a idade mínima cadastrada, os cidadãos até esta idade 

poderão realizar o agendamento da vacina. 

 

 

 

Dashboards gerenciais 
 

Nesta opção, é possível a visualização em tempo real dos dados nos dashboards. 

Na aba “Dashboard de Vacinação”, teremos as informações em gráficos. 



 

 
                                                      

 

 

Na opção “Relatório” é possível a exportação dos dados em formato Excel: 

 



 

 
                                                      

 

 

Suporte ao usuário 

O canal de atendimento para suporte 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

