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Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações

  

ANEXO 

Orientação sobre Registro Anterior de Vacinação
(RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação, nos
sistemas de informação do Ministério da Saúde

 

A transcrição do Registro Anterior de Vacinação (RA) nos sistemas de informação tem a finalidade de recuperar os
registros da caderneta de vacinação �sica dos cidadãos e atualizar a sua situação vacinal nos sistemas de informação.

O registro nominal de vacinação nos sistemas de informação facilitam o acompanhamento do esquema vacinal e
garante o histórico das vacinas de cada pessoa. Possibilita ainda recuperar o registro de doses aplicadas em caso de extravio ou
perda da caderneta de vacinação �sica, evitando a vacinação desnecessária em quem já completou o esquema vacinal e também, a
iden�ficação de bolsões de susce�veis.

Regras para Registro Anterior de Vacinação (RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação:

1. O Registro Anterior de Vacinação (RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação nos serviços de Atenção Primária à
Saúde (APS) deverá ser realizado exclusivamente em sistemas de prontuário eletrônico, seja o e-SUS PEC ou
sistemas próprios que atendam ao modelo LEDI AB (Layout e-SUS AB de Dados e Interface). Para as demais
instituições públicas de saúde com sala de vacinação, o registro será realizado no SIPNI.

2. O Registro Anterior de Vacinação (RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação do cidadão deverá ser realizado
informando os seguintes dados:

Cartão Nacional de Saúde – CNS ou o Cadastro de Pessoa Física – CPF (obrigatório):
Código e nome do imunobiológico (obrigatório);
Lote do imunobiológico, quando houver;
Dose (obrigatório) e;
Data da vacinação (obrigatório).

3. Considerar aquelas doses que foram registradas anteriormente, mesmo que a dose da vacina não tenha sido
administrada no mesmo ano ou no mesmo estabelecimento de saúde que está transcrevendo o registro;

4. As doses de vacina somente poderão ser comprovadas por meio da caderneta física de vacinação ou por meio da
busca na base nacional do sistema de informação sobre imunizações (SIPNI);

Informações adicionais:

1. As doses de vacinas registradas nos sistemas de informação que correspondem ao Registro Anterior de Vacinação
(RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação não serão contabilizadas como doses aplicadas para cálculo de cobertura
vacinal, nem tão pouco, para o controle de movimento e inventário de imunobiológicos, uma vez que já foram
computadas anteriormente;

2. Para efetivação do Registro Anterior de Vacinação (RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação e para evitar
duplicidade de registro, o sistema de informação realizará a seguinte verificação: CNS/CPF + código do
imunobiológico + código da dose do imunobiológico + data de aplicação do imunobiológico. Essa chave permitirá
identificar duplicidade de registros, sem prejudicar a contabilização das doses realmente administradas para cada
cidadão;

3. Cada unidade de saúde deverá organizar o serviço de vacinação para realizar a transcrição da caderneta de vacinação
dos Registro Anterior de Vacinação (RA)/Transcrição de Caderneta de Vacinação de acordo com as regras acima
descritas. É importante observar a capacidade logística e disponibilidade de pessoal para evitar prejuízo nas atividades
de vacinação de rotina.

4. Os cidadãos poderão acompanhar as doses de vacinas recebidas por meio do aplicativo MeuDigiSUS;
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Documento assinado eletronicamente por Francieli Fontana Su�le Tarde� Fan�nato, Coordenador(a)-Geral do Programa
Nacional de Imunizações, em 23/01/2020, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Geraldo de Oliveira Júnior, Tecnologista, em 24/01/2020, às 16:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº
900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Alexandre Pedebôs, Coordenador(a)-Geral de Informação da Atenção Primária,
em 24/01/2020, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Otavio Pereira D Avila, Diretor(a) do Departamento de Saúde da Família, em
28/01/2020, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erno Harzheim, Secretário(a) de Atenção Primária à Saúde, em 28/01/2020, às 17:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da
Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Julio Henrique Rosa Croda, Diretor do Departamento de Imunização e Doenças
Transmissíveis, em 30/01/2020, às 08:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson Kleber de Oliveira, Secretário(a) de Vigilância em Saúde, em 04/02/2020,
às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e
art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0013209166 e o código CRC 40ECF553.

Referência: Processo nº 25000.008919/2020-24 SEI nº 0013209166
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