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• O indicador mede o nível de proteção da população infantil contra as doenças imunopreviníveis
selecionadas, mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação, em relação a quantidade de
crianças que o município possui.

• O objetivo é incentivar o registro correto de todos os usuários da APS.

• O número de doses necessárias e os intervalos recomendados entre as doses, para cada tipo de
vacina, constam de normas nacionais estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Para as vacinas de
Poliomielite (VIP) e Pentavalente a faixa etária utilizada para o cálculo do indicador será menores de 1
ano.

• São contabilizadas no numerador o número de crianças que completaram 12 meses de idade, no
quadrimestre avaliado, com 3º doses aplicadas de Poliomielite e Pentavalente.

Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano,
Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenza e tipo b e Poliomielite
Inativada.



• Método de cálculo : 

Numerador: Pessoas identificadas no denominador que tenham o registro de aplicação das 3ª doses de Poliomielite
e Pentavalente em prontuário eletrônico da Estratégia e-SUS APS. Serão consideradas a aplicação das 3ª doses das
vacinas [VIP e Pentavalente Celular] ou 3ª dose da Hexavalente ou 3ª dose de [Penta Acelular e Hepatite B], ou
Registro Anterior de Vacinação no prontuário eletrônico do cidadão, correspondendo à atualização da caderneta de
vacinação.



O denominador estimado é calculado para todos os municípios a partir do cadastro municipal no SISAB e utilizado 
quando o resultado do denominador identificado for abaixo de 85% do denominador estimado.



1º passo: IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO(A)

O(a) usuário(a) deve possuir o número 
do CPF e/ou CNS, data de nascimento 
e sexo vinculado ao seu cadastro. Caso 
o cadastro esteja incompleto e/ou 
incorreto é necessário realizar a 
atualização do cadastro.



A equipe responsável vinculada 
tem a responsabilidade de 
acompanhar este cidadão. O 
vínculo pode ser com a equipe 
responsável pela área em que o 
cidadão reside ou com outra 
equipe ou unidade de saúde.

2º passo: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO, SE NECESSÁRIO



3º passo: INSERIR USUÁRIO(A) NA LISTA DE ATENDIMENTO

Após clicar em realizar
vacinação estará disponível o
registro da vacinação no PEC.



4º passo: REGISTRO DA APLICAÇÃO DE UMA DOSE

IMPORTANTE: Só é possível registrar uma vacina por vez. Se for necessário registrar doses anteriores 
também é permitido nesse campo.

Ao abrir o campo vacinação, o/a 
profissional de saúde deverá localizar 
o campo correspondente a 3ª dose da 
Pentavalente e da VIP e clicar na dose 
a ser administrada, conforme a tela 
ao lado.

Após clicar nas doses, a tela de registro da aplicação da vacina 
será aberta. 



Ao selecionar a vacina administrada, o/a
profissional que realizou a imunização deve
preencher os campos obrigatórios e salvar as
informações.
Campos obrigatórios: imunobiológico, dose,
estratégia, lote/fabricante (onde o profissional
pode adicionar um novo lote/fabricante, caso
não ainda não conste na lista), via de
administração e local de aplicação.

4º passo: REGISTRO DA DOSE APLICADA



6º passo: CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DOSE APLICADA E FINALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO

Após inseridas e salvas as informações das doses
aplicadas, o campo ficará verde e o profissional
poderá finalizar o atendimento.



O/A profissional que administrou a dose
tem a possibilidade de verificar as
informações sobre o registro ao clicar na
dose aplicada (representada pela cor
verde). Caso observe algum erro, poderá
excluir ou editar as informações que
julgar necessário. Atenção! Somente o/a
profissional que aplicou e registrou a
imunização pode realizar essa função.

6º passo: CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO DA DOSE APLICADA E FINALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO



REGISTRO ANTERIOR DE UMA DOSE

O profissional pode realizar dentro do PEC o
registro de vacinas aplicadas em outros
momentos. O registro anterior é realizado no
mesmo local da vacina administrada no dia.
Nesse caso, o/a profissional precisa mudar
para sim o botão “É registro anterior/” (como
indica a imagem ao lado).



REGISTRO TARDIO DA APLICAÇÃO DE UMA DOSE

ATENÇÃO: A opção “Registro tardio de atendimento” no e-SUS não deve ser utilizada para imunizações. Para isso, o PEC 
oferece a possibilidade de marcar, no bloco de vacinação, o item “É registro anterior?” como visto anteriormente. 



REGISTRO TARDIO DA APLICAÇÃO DE UMA DOSE

Após clicar nas fichas CDS, o/a profissional
deve ir parte VACINAÇÕES e clicar em
adicionar para realizar o registro da vacina.

Cuidado para registrar corretamente o CPF ou CNS do 
paciente, assim como no campo “data”, registrar o 
dia da aplicação da vacina e não o dia em que se está 
fazendo o registro na ficha CDS



Há uma legenda que facilita a
visualização de doses aplicadas,
atrasadas, no prazo, doses futuras,
aprazamentos e doses registradas
no dia de atendimento, com cores
correspondentes a cada situação.

CONSIDERÇÕES IMPORTANTES SOBRE O REGISTRO DA VACINA



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O REGISTRO DA VACINA

• Para aumentar a segurança na aplicação dos imunobiológicos, o sistema emite alertas quando há
tentativa de registro de uma dose que não seja recomendada para o cidadão;

• O profissional de saúde também tem a opção de aprazar a data do retorno do cidadão para receber a
dose subsequente da vacina;

• Caso o imunobiológico a ser administrado não faça parte do calendário nacional de vacinação ou ainda
não constar no quadro de vacinação, há a possibilidade de realizar registro da dose por meio da aba
outros imunobiológicos e do botão adicionar dose.
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