
Atualização: SUS APS do Conasems foi atualizada para a versão 4.5.3 conforme informação 
abaixo: 
 
http://esus.conasems.org.br/ 
 
Estamos disponibilizando em ambiente de produção e treinamento a versão 4.5.3 do 
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS Atenção Primária à Saúde. 
 
Conteúdo principal da versão: 

 

• Implementação da Lista de Cidadãos no aplicativo e-SUS Território. 
• Opção de login via Gov.br. 

• Redesign da Agenda. 

Redesign do Atendimento de vacinação. 

• Redesign do módulo de Agendamentos do cidadão. 
• Adição das doses de reforço R2 para vacinas de Covid-19 para os imunobiológicos 

"COV19-AZE", "COV19-PFZ" e "COV19-JAN". 
• Inclusão dos imunobiológicos "Covid-19 Astrazeneca - ChAdOx1-S", "Covid-19 

Gamaleya - Sputnik V", "Covid-19 Bharat - Covaxin", "Covid-19 Moderna RNAm" e 
"Covid-19 Sinovac - Coronavac" e seus fabricantes para registro anterior. 

• Correção de cenário onde não estava sendo possível redefinir a senha do usuário 
após passar o período de redefinição. 

• Inclusão e envio para o Centralizador Nacional dos campos de estratégia de 
vacinação "Pesquisa" e "Vacina aplicada no exterior" apenas para Registros 
anteriores de vacinação para imunobiológicos de Covid-19. 

Versão 4.5 
Módulos com novidades: 

•  Agenda 

•  Agendamentos do cidadão 

•  Atendimento de vacinação 

Agenda 

O módulo de Agenda está de cara nova. A partir desta versão: 

•  Agendamentos de reservas são apresentados como um único evento. 

•  Mais agendamentos são apresentado ao mesmo tempo na tela. 

•  Remoção dos períodos: agora todos os horários do dia são apresentados na mesma tela. 

 

Agendamentos do cidadão 

A listagem de agendamentos do cidadão pode ser visualizada em uma nova aba na tela de 

Visualização de Cadastro de Cidadão. 

•  A partir desta versão são apresentados todos os agendamentos realizados na mesma 

instalação, incluindo os agendamentos da Atenção Domiciliar. 

 

Atendimento de vacinação 

http://esus.conasems.org.br/


O atendimento de vacinação teve seu visual redesenhando, deixando mais moderno e fácil de 

usar. Além disso, as seguintes alterações foram realizadas: 

•  Agora é possível visualizar, através dos cards das doses dos imunobiológicos, quantas vezes 

esta dose foi aplicada no(a) cidadã(o). 

•  As legendas de status das doses foram atualizadas para adequar à realidade do profissional 

no dia a dia. 

•  Ainda, visando melhorar a organização das funcionalidades, o Registro Anterior, 

Aprazamento e Aplicação podem ser acessadas por botões exclusivos, que redirecionarão o 

usuário para a funcionalidade acessada. 

 

 


