
VACINA



E-SUS

 O e-SUS é uma estratégia para reestruturar o registro de
informações das ações realizadas nas unidades de saúde da
atenção primária, em nível nacional. O e-SUS faz parte da
estratégia de informatização do processo de trabalho e da
qualificação da informação.

 Ele é utilizado pelos profissionais de saúde das equipes da APS
com foco no atendimento, permitindo coletar informações
individualizadas e não mais no preenchimento de formulários
consolidados.



Módulo Vacina

 O módulo de vacinação foi lançada na versão 3.0 (Vs.
atual 3.2.18), possibilitando a organização do processo
de trabalho, o registro das vacinas, imunoglobulinas e
soros que fazem parte do Programa Nacional de
Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.



Integração entre as bases de dados do e-

SUS AB e SI-PNI
Portaria Nº 2.499 de 23/9/2019

 Art 312-A. O registro de dados de aplicação de vacinas e de outros imunobiológicos a
ser realizado nas Unidades de Atenção primária à Saúde deverão ser realizados
exclusivamente:

I- no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC);

II- na Coleta de Dados Simplificada (CDS); ou

III- nos sistemas próprios ou de terceiros devidamente integrados ao SISAB, de
acordo com a documentação oficial de integração disponível no sítio eletrônico do
e-SUS AB.

 Art 312- O registro de dados de aplicação de vacinas e outros imunobiológicos nas
Unidades de Atenção Primária à Saúde por meio do SIPNI e APIWeb será encerrada
no prazo de 60 dias



Integração entre as bases de dados do e-

SUS AB e SI-PNI
Ofício Conjunto Nº 2 de 27/9/2019, SVS e SAPS – orientações sobre 

integração das bases

 Email PNI de 30/10/2019 com orientações adicionais

 Divisão de Imunização/CVE recomenda a adoção do Prontuário
Eletrônico do Cidadão (PEC) – melhor qualidade da informação (Email
4/11/2019)

 Solicitação da Comissão Intergestora Bipartite (CIB) por prorrogação
do prazo de bloqueio do CNES de UBS no SIPNI para 31/12/2019





CENÁRIO

 Os cenários de implantação irão variar de acordo com a 
realidade de cada unidade de saúde.



Sem computador na sala de vacina



Com computador na sala de vacina





Registro de Vacinação - PEC

Tela inicial

Modulo de 
atendimento



Registro de Vacinação - PEC

Clica se em 
adicionar para 

incluir o paciente 
na lista de 

atendimento.



Registro de Vacinação - PEC

Caso o paciente NÂO 
tenha cadastro no 
sistema, é possível 

fazer a busca dos dados 
de cadastro dele 
diretamente no 
sistema do SUS 

(CADWEB)



Registro de Vacinação - PEC

Formas de busca:

- Nome

- Nome da Mãe 

- Data de Nascimento

- CNS

- CPF

- NIS/PIS/PASEP



Registro de Vacinação - PEC

Uma vez cadastrado, basta 
digitar o nome ou CNS que irá 

aparecer na lista .



Registro de Vacinação - PEC

Após salvar, o 
sistema irá criar 

uma lista de 
gerenciamento 

com data e horário 
de chegada dos 

pacientes.

Para iniciar o 
atendimento deve 
se clicar no item da 

seringa



Registro de Vacinação - PEC
A tela apresenta os seguintes Blocos de preenchimento:

a) Condições;                b) Vacinação               c) Desfecho



A tela apresenta os seguintes Blocos de preenchimento: Condições, Vacinação e Desfecho

a) Condições;                

Registro de Vacinação - PEC

Este bloco apresenta ao profissional as

condições específicas relacionadas ao

cidadão que será vacinado. As condições

são “Gestante”, “Puérpera” e “Viajante”.



Registro de Vacinação - PEC

b) Vacinação;                

O sistema traz o 
calendário nacional 
de vacinação assim 

como a opção de 
inserir outros 

imunobiológicos.



Registro de Vacinação - PEC

Ao clicar na vacina 
que deseja aplicar, o 
sistema irá abrir os 

campos para 
preenchimento de 
informações como:

Lote, estratégia, 
Dose, via de 

administração ou se 
existe alguma 

observação etc.

Existe a 
possibilidade 

de lançar 
vacinas 

anteriores no 
sistema.



Registro de Vacinação - PEC

Após a inclusão da 
vacina o profissional 

já terá lançado a 
produção no sistema 
e poderá finalizar o 

atendimento.

c) Desfecho;                





Registro de Vacinação - CDS

Para realizar o registro da informação via CDS, deve se utilizar a “FICHA DE

VACINAÇÂO” disponível em https://aps.saude.gov.br/ape/esus

ficha_vacinacao.pdf
https://aps.saude.gov.br/ape/esus


Registro de Vacinação - CDS

Tela inicial

Modulo CDS



Registro de Vacinação - CDS

Selecionar a Ficha 
de Vacina



Registro de Vacinação - CDS

A inclusão é realizada 
de forma manual de 
acordo  com a ficha 

preenchida.



Registro de Vacinação - CDS

A ordem dos campos 
seguem a mesma da 

ficha





Prontuário

Todo registro de 
atendimento a um 
paciente é gravado 

no prontuário 
eletrônico



Prontuário

Dentro do 
prontuário é 

possível 
visualizar o 
histórico de 

vacinas.   



Prontuário

Com a 
possibilidade 
de impressão.





Relatório de Vacinação

Os relatórios 
são gerados 

diariamente.



Relatório de Vacinação




