RN + Vacina - Resumo Executivo
O RN + Vacina surgiu no início de 2021 fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde
Pública - SESAP do Rio Grande do Norte - RN e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde LAIS da UFRN, a primeira versão do sistema foi concebida em 16 dias por meio de uma força-tarefa
multidisciplinar que reuniu aproximadamente 20 pesquisadores do LAIS em níveis de graduação,
mestrado, doutorado e pós-doutorado das mais diversas áreas do conhecimento e especialidades, em
conjunto com servidores da atenção e vigilância epidemiológica em saúde do RN.
Em pouco mais de 10 dias de funcionamento, o RN + Vacina foi implantado em todos os 167
municípios do Rio Grande do Norte integrados ao módulo Gestão, transmitindo em tempo real os
registros de vacinação realizados por quase 800 salas de vacinas distribuídas em todo o estado.
Atualmente o sistema é estruturado em 02 (dois) módulos principais, o primeiro é o RN + Vacina
Cidadão que disponibiliza o Cartão Digital de Vacinação, Infográfico interativo com as fases de
vacinação, informes sobre vacinação divulgados pela SESAP, Contatos com secretarias municipais de
saúde, notificações por e-mail a cada vacinação registrada em seu cartão de vacina digital, central de
ajuda com materiais multimídia sobre vacinação, declarações de autocadastro e vacinação,
possibilidade de anexar documentos e o portal da transparência com dados sobre as doses recebidas,
vacinas aplicadas, progresso da vacinação, ranking de transparência que avalia o desempenho de
cada município na governança, controle e transparência do seu processo de imunização.
O segundo módulo é o RN + Vacina Gestão que disponibiliza uma plataforma integrada centrada na
experiência dos gestores de saúde, órgãos de controle e profissionais da saúde que atuam nas
regionais, centrais municipais e salas de vacinas do RN, os principais recursos incluem:
Gerenciamento do Estoque com monitoramento em tempo real das doses recebidas e distribuídas por
vacina, fabricante e lote, gerenciamento de incidentes, rastreio das vacinas aplicadas por CPF ou CNS
do cidadão, relatórios gerenciais e alertas inteligentes que proporcionam maior controle, transparência
e gestão do processo de imunização integrando-se ao SI-PNI Sistema de Informação do Plano

Nacional de Imunização, gerando indicadores estratégicos fundamentais a melhoria das ações de
vigilância epidemiológica e atenção primária em saúde.
Com pouco mais de 60 dias de funcionamento, o sistema alcançou a marca de 14 milhões de
visualizações, 800 mil usuários no módulo cidadão e 2,5 mil usuários no módulo gestão, 200 mil
cidadãos vacinados, 300 mil doses aplicadas, totalizando 1 milhão de pessoas impactadas até o
momento, sendo uma solução inovadora no país que reúne processos de negócio do SIES, SI-PNI e o
e-SUS APS do Ministério da Saúde, além de realizar a validação de de dados com o CNS - Cadastro
Nacional de Saúde, CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e o Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF da Receita Federal, de forma simples, integrada e transparente para o cidadão.

RN + Vacina
https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/
Portal da Transparência
https://maisvacina.saude.rn.gov.br/transparencia/vacinacao/
Vídeo sobre RN + Vacina
https://youtu.be/m-7uVzuAsn8

