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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos o Sistema de Gerenciamento de Vacinação 

(doravante denominado SGV) para ser implantado e utilizado nas Unidades Básicas 

de Saúde (doravante denominadas UBS) ou em qualquer outra instituição que 

realize essa tarefa. Também apresentamos um aplicativo para smartphones que 

utilizem o sistema operacional Windows Phone para que o usuário possa acessar de 

seu próprio smartphone seu histórico de vacinação. 

O SGV é uma aplicação totalmente ambientada na web, podendo ser 

acessado de qualquer parte do mundo, bastando apenas que o usuário tenha 

acesso à internet.  

INTRODUÇÃO 

O SGV busca aperfeiçoar os processos de registro e de consulta das 

imunizações. Através do sistema será possível realizar o cadastro de funcionários, 

pacientes, laboratórios, vacinas e lotes. Também será possível ter um controle mais 

eficiente dos pacientes vacinados, pois possibilitará, além do controle estatístico, o 

controle individual de cada paciente cadastrado na UBS. Atualmente esse controle é 

feito de forma manual através dos cartões de vacinação. Esse método, além de 

arcaico, é pouco eficiente e bastante suscetível a erros, pois esse cartão pode ser 

perdido ou danificado sendo necessária a confecção de um novo cartão através dos 

arquivos da UBS. É importante ressaltar que as UBS só mantêm cópias dos cartões 

das crianças.  

O processo de controle da imunização infantil é feito através do chamado 

cartão espelho, sendo esse uma cópia do cartão de vacinação que fica em poder 

dos responsáveis pela criança. Esse sistema torna o processo lento e dificulta o 

controle das crianças vacinadas.  

De acordo com o Ministério da Saúde, o chamado Programa Nacional de 

Imunização (PNI) integra atualmente o Programa da Organização Mundial de Saúde 

e recebe apoio técnico e financeiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), Rotary Internacional e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). A informatização do PNI foi desenvolvida pelo DATASUS, 

departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, subordinado à 



Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, e que tem como atribuições coletar, 

processar e disseminar informações sobre saúde seguindo especificações da 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização (CGPNI). Na verdade, 

trata-se de um conjunto de sistemas integrados, cada um responsável pelo controle 

de uma área relacionada à vacinação como estoque, controle de reações adversas 

pós-vacinação, entre outras. Todos os sistemas fornecem dados para o Ministério da 

Saúde que os organiza e obtém as informações relevantes sobre o processo de 

imunização.  

O sistema informatizado do Ministério da Saúde fornece apenas o número 

total de brasileiros vacinados, divididos em seis grupos: crianças, trabalhadores da 

saúde, gestantes, parturientes, indígenas e idosos. Essa é, a nosso ver, a grande 

falha do sistema, pois não permite identificar quem não está com a vacinação em 

dia. Nóbrega, Teixeira e Lanzieri (2010) corroboram com essa nossa visão, ao 

afirmarem que esse sistema possui limitações, pois o registro de dados no sistema é 

realizado com base no número de doses aplicadas e não por indivíduo imunizado, 

causando um déficit nas estatísticas obtidas. 

Segundo Pedrazzani (2002) seja qual for o modo que um país executa o 

processo de imunização, se o mesmo possui um sistema estatístico confiável, a 

avaliação dos efeitos desse processo na população torna-se muito mais eficiente. 

Desse modo, se for aplicado um sistema de controle informatizado, eficiente e 

abrangente, esse controle será mais rápido e preciso, com dados muito mais 

confiáveis. Além desses benefícios, ressalta, também, que a utilização da 

informática no setor da saúde possibilita maior agilidade no armazenamento e na 

recuperação de informações e aumenta a qualidade e segurança do processo. Outro 

benefício importante é o controle epidemiológico muito mais eficiente, pois pode-se 

ter acesso a todo o histórico hospitalar do paciente, permitindo um diagnóstico mais 

preciso por parte dos médicos. 

A imunização em massa do público infantil não tem apenas um efeito 

imediato, ou seja, não é só a infância a ser beneficiada. Segundo Chipkevitch 

(1997), a vacinação universal do público infantil influi de maneira especial no público 

adolescente, porque crianças que recebem vacinas de apenas uma dose devem 

receber o reforço na adolescência, criando assim um elo entre essas duas faixas 



etárias; ainda, muitas vacinas que foram incluídas recentemente no calendário de 

vacinação infantil também são recomendadas para adolescentes.  

O artigo de Chipkevitch, embora discorra sobre a imunização na 

adolescência, nos dá a noção do quão importante é o processo de imunização em 

qualquer faixa etária, mas, principalmente, de como esse processo de imunização 

deve ser universal, iniciando-se na infância, e seguindo pela adolescência até a fase 

adulta. 

Com o SGV os gestores da saúde terão à disposição uma poderosa 

ferramenta ambientada na nuvem, que, se utilizada de forma ampliada e correta, 

otimizará o trabalho dos agentes de saúde, tornará a consulta dos dados muito mais 

ágil, agregará segurança ao processo de imunização, entre outros benefícios. Os 

pacientes, por sua vez, terão à disposição, na tela do smartphone, sua nova 

carteirinha de vacinação totalmente digitalizada, agora sem o risco de perdê-la ou 

rasurá-la. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

Desenvolver um aplicativo para Windows Phone com a finalidade de consultar 

as imunizações e um sistema web capaz de gerenciar todo o processo de 

vacinação, tornando-o mais eficiente. 

 ESPECÍFICOS  

 

Desenvolver um sistema informatizado para: 

 Cadastrar funcionários (web); 

 Cadastrar pacientes (web); 

 Cadastrar laboratórios (web); 

 Cadastrar vacinas (web); 

 Cadastrar lotes (web); 

 Registrar vacinação (web); 

 Consultar vacinação (web e aplicativo para Windows Phone); 



 Consultar pacientes (web); 

 Consultar laboratórios (web); 

 Consultar vacinas (web); 

 Consultar lotes (web); 

 Alterar registros (web); 

 Excluir registros (web); 

 Gerar Relatórios (web). 

METODOLOGIA 

No processo de pesquisa e de levantamento de requisitos para este trabalho 

realizamos visitas a seis UBS do munícipio de Carapicuíba, metade das UBS 

existentes no município, para observarmos o processo de controle, atualização e 

arquivamento das informações relativas aos usuários; realizamos entrevistas com 

alguns funcionários das UBS bem como uma visita à Secretária de Saúde do mesmo 

munícipio para buscarmos informações mais detalhadas sobre os procedimentos 

realizados durante as campanhas de vacinação, e como são coletados, inseridos e 

analisados os dados no sistema nacional responsável por fazer os estudos 

estatísticos sobre o andamento e o resultado das imunizações.  

Também realizamos buscas por informações em sítios oficiais do governo 

federal, dos estados, e de outros municípios para verificarmos como o processo é 

realizado em âmbito nacional, e se há algum sistema ou pesquisa semelhante ao 

assunto abordado em andamento e qual a posição dos governantes sobre esse 

assunto.  

DESENVOLVIMENTO 

Após alguns meses de pesquisa sobre o processo de imunização e do 

levantamento de requisitos para o sistema, decidimos por construir um sistema 

prático, rápido, seguro e com excelente usabilidade. Tanto o sistema para web 

quanto o aplicativo para Windows Phone foram desenvolvidos com uma suíte de 

softwares disponibilizada pela Microsoft, destacando-se o Visual Studio Ultimate 

2010, ambiente integrado para desenvolvimento de softwares para desktop PC, 

mobile e web.  



 O SGV foi desenvolvido em C#, linguagem de programação nativa do 

Framework .NET; como banco de dados, utilizamos o SQL Server 2008. O aplicativo 

para Windows Phone também foi desenvolvido em C# fazendo uso de webservices 

para comunicação com o banco de dados. 

Para facilitar o desenvolvimento e futuras manutenções do SGV e do 

aplicativo, utilizamos o padrão de projeto MVC – Model-View-Controller. 

RESULTADOS  

  Encerrada a fase de testes, em que o SGV e o aplicativo atenderam 

perfeitamente a todas as especificações, ambos estão disponíveis e plenamente 

funcionais.  

Ainda que determinado usuário não tenha experiência com sistemas web, 

acreditamos que o SGV não imporá dificuldades, pois foi projetado para 

proporcionar facilidade de uso, além de rapidez e segurança. O aplicativo para 

Windows Phone também segue essa mesma linha, cabendo ao usuário apenas 

informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) para obter de 

forma rápida seu histórico de vacinação.  

A seguir, apresentamos algumas figuras do sítio web e do aplicativo para 

Windows Phone:  

     

Figura 1: Página inicial do SGV 



 

Figura 2: Pacientes cadastrados no SGV 

 

 

 

Figura 3: Relatório de vacinação 

 

 

 



                                                                  
Figura 4: Aplicativo para Windows Phone – Consultas 

 

                                                                 
Figura 5: Aplicativo para Windows Phone – Vacinas recebidas 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As funções que compõem o SGV estão entre as principais atividades dentro 

de uma unidade de vacinação ou de qualquer órgão, público ou privado, que exerce 

tal atividade. Foram elaboradas de acordo com dados pesquisados em postos de 

saúde do município de Carapicuíba, e visam abranger as necessidades de tais 

estabelecimentos que atualmente não dispõem de tal ferramenta; todas as funções 

do SGV foram desenvolvidas visando praticidade e confiabilidade no processo de 

vacinação.  

O uso do SGV se mostra ainda mais viável visto que para sua utilização 

necessita-se de apenas um ponto de acesso à internet e de um computador de 

configuração modesta. A facilidade de manuseio também é uma característica que 

deve ser salientada, pois sua interface intuitiva torna o treinamento de qualquer 

usuário muito mais rápido, mesmo que este não tenha grandes conhecimentos em 

informática.  

O aplicativo para Windows Phone mostrou-se plenamente funcional, com 

potencial para substituir as famosas carteirinhas de vacinação que, a despeito do 

avanço tecnológico, ainda são largamente utilizadas no Brasil. 

Os pacientes que quiserem substituir a carteirinha convencional pelo 

aplicativo terão que, por enquanto, adquirir um smartphone com sistema operacional 

Windows Phone.  

O processo de controle de vacinação na maioria dos munícipios brasileiros é 

arcaico; em plena era tecnológica se mantém burocrático, lento e passível de erros. 

Em uma única UBS visitada, constatamos mais de oito mil cartões espelho, além de 

outros papéis para controle estatístico do processo de imunização. O SGV eliminará 

grande parte dessa papelada, reduzindo custos e colaborando com o meio 

ambiente.  

Apesar do sucesso do governo brasileiro no esforço para controlar e erradicar 

certas doenças é visível que o controle das imunizações não acompanha essa 

eficiência. Luhm e Waldman (2007) destacam a importância do registro eletrônico 

das imunizações ao mesmo tempo em que demonstram como o estado brasileiro 

está atrasado nesse quesito.  



Este trabalho vem preencher uma lacuna tecnológica, proporcionando 

rapidez, segurança, confiabilidade e qualidade ao processo de registro e de controle 

das imunizações.  
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