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1. Recurso: Tabela CSV Painel 

 

1.1. Início da publicação: 04/03/2020; 

1.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Diário, exceto finais de semana, em geral, 

até as 12:00 do dia seguinte; 

1.3. Extração de dados realizada a partir do Formulário de preenchido pelos municípios. 

1.4. Descrição das colunas e dados: 

ABA CONFIRMADOS 

Nome da Coluna Descrição 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do paciente que 
realizou o exame. Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

NUM_CASOS 
Dado referente ao quantitativo de casos confirmados seguindo os 
critérios apresentados. 

DATA Dado referente a data da confirmação do caso; 

CodigoIBGE 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do paciente que realizou o exame. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
o exame foi realizado. Há a possibilidade de 28 diferentes respostas, 
relativo às URS de Minas Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 14 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 

ABA OBITOS 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do paciente que 
realizou o exame. Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

NUM_OBITOS 
Dado referente ao quantitativo de óbitos confirmados seguindo os 
critérios apresentados. 

DATA Dado referente a data da confirmação do óbito; 

CodigoIBGE 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do paciente que realizou o exame. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
o exame foi realizado. Há a possibilidade de 28 diferentes respostas, 
relativo às URS de Minas Gerais; 
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MICRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o cidadão veio a 
óbito. há a possibilidade de 12 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 

ABA RECUPERADOS 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do paciente que 
realizou o exame. Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

NUM_RECUPERADOS 
Dado referente ao quantitativo de casos recuperados seguindo os 
critérios apresentados. 

DATA Dado referente a data da confirmação da recuperação; 

CodigoIBGE 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do paciente que realizou o exame. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
o exame foi realizado. Há a possibilidade de 28 diferentes respostas, 
relativo às URS de Minas Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 14 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 

ABA INTERNADOS 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do paciente que 
realizou o exame. Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

NUM_RECUPERADOS 
Dado referente ao quantitativo de casos internados seguindo os 
critérios apresentados. 

DATA Dado referente a data da internação; 

CodigoIBGE 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do paciente que realizou o exame. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
o exame foi realizado. Há a possibilidade de 28 diferentes respostas, 
relativo às URS de Minas Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 14 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 
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2. Recurso: Tabela CSV Sistemas 

 

2.1. Início da publicação: 14/06/2020; 

2.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Diário, exceto finais de semana, em geral, 

até as 12:00 do dia seguinte; 

2.3. Extração de dados realizada a partir dos sistemas oficiais SIVEP_Gripe, Esus- ve e 

REDCAP 

2.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

ID Dado referente ao código exclusivo do exame realizado; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
o exame foi realizado. Há a possibilidade de 28 diferentes respostas, 
relativo às URS de Minas Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 14 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 

DATA_NOTIFICACAO 
Dado referente a data de notificação do resultado do Exame do 
paciente 

CLASSIFICACAO_CASO 
Dado referente ao resultado do exame realizado pelo paciente (se é 
um caso confirmado para COVID-19). 

SEXO 
Dado referente ao sexo do paciente que realizou o exame. Os 
resultados podem ser: MASCULINO, FEMININO ou NÃO INFORMADO 

IDADE Dado referente à idade do paciente que realizou o exame. 

FAIXA_ETARIA 
Dado referente à faixa etária a qual o paciente se encontra, levando 
em conta sua idade. 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do paciente que 
realizou o exame. Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

CODIGO 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do paciente que realizou o exame. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

EVOLUCAO 
Dado referente a evolução do quadro do paciente que realizou o 
exame; 

DATA_EVOLUCAO 
Dado referente a data da evolução do quadro do paciente que realizou 
o exame; 

INTERNACAO 
Dado referente a situação de internação em leito clínico do paciente 
que realizou o exame; 

UTI 
Dado referente a situação de internação em leito UTI do paciente que 
realizou o exame; 

RACA Dado referente à raça do paciente que realizou o exame. 

COMORBIDADE 
Dado referente à presença ou ausência de comorbidade do paciente 
que realizou o exame. 
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DATA_ATUALIZACAO 
Dado referente a data de atualização, por parte da equipe da Sala de 
Situação, do resultado do paciente nos sistemas do Laboratório; 

ORIGEM_DA_INFORMACAO Dado referente ao Laboratório que realizou o exame do paciente; 

 

  



Nº 01 Data da atualização: 03/03/2021 

 

3. Recurso: Tabela CSV Laboratórios 

 

3.1. Início da publicação: 12/06/2020; 

3.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Dados atualizados semanalmente 

3.3. Extração de dados realizada a partir de banco de dados laboratoriais públicos, 

privados e de rede de farmácias. 

3.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

ID Dado referente ao código exclusivo do exame realizado; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
o exame foi realizado. Há a possibilidade de 28 diferentes respostas, 
relativo às URS de Minas Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que o exame foi 
realizado. Há a possibilidade de 14 diferentes respostas, relativo às 
Macrorregiões de Minas Gerais; 

DATA_NOTIFICACAO 
Dado referente a data de notificação do resultado do Exame do 
paciente 

CLASSIFICACAO_CASO 
Dado referente ao resultado do exame realizado pelo paciente (se é 
um caso confirmado para COVID-19). 

SEXO 
Dado referente ao sexo do paciente que realizou o exame. Os 
resultados podem ser: MASCULINO, FEMININO ou NÃO INFORMADO 

IDADE Dado referente à idade do paciente que realizou o exame. 

FAIXA_ETARIA 
Dado referente à faixa etária a qual o paciente se encontra, levando 
em conta sua idade. 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do paciente que 
realizou o exame. Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

CODIGO 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do paciente que realizou o exame. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

EVOLUCAO 
Dado referente a evolução do quadro do paciente que realizou o 
exame; 

DATA_EVOLUCAO 
Dado referente a data da evolução do quadro do paciente que realizou 
o exame; 

INTERNACAO 
Dado referente a situação de internação em leito clínico do paciente 
que realizou o exame; 

UTI 
Dado referente a situação de internação em leito UTI do paciente que 
realizou o exame; 

RACA Dado referente à raça do paciente que realizou o exame. 

COMORBIDADE 
Dado referente à presença ou ausência de comorbidade do paciente 
que realizou o exame. 

DATA_ATUALIZACAO 
Dado referente a data de atualização, por parte da equipe da Sala de 
Situação, do resultado do paciente nos sistemas do Laboratório; 

ORIGEM_DA_INFORMACAO Dado referente ao Laboratório que realizou o exame do paciente; 
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4. Recurso: Tabela CSV_ NotificaçõesSRAG 

 

4.1. Início da publicação: 02/06/2021; 

4.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Quinzenal, exceto finais de semana, em 

geral, até as 12:00 do dia seguinte; 

4.3. Extração de dados realizada a partir de banco de dados SIVEP-GRIPE, privados e de 

rede de farmácias. 

4.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

ID Número do registro; 

DT_NOTIFIC 

Data de 
preenchimento da 
ficha de 
notificação; 

DT_SIN_PRI Data de 1º sintomas do caso. 

SG_UF_NOT Unidade Federativa onde está localizada a Unidade Sentinela que 
realizou a notificação; 

ID_MUNICIP Município onde está localizada a Unidade Sentinela que realizou a 
notificação. 

CS_SEXO Sexo do paciente 

NU_IDADE_N Idade informada pelo paciente quando não se sabe a data de 
nascimento. Na falta desse dado é registrada a idade aparente. 

CS_GESTANT Identificação do paciente em relação a gestação, se está ou não 
gestante, ou se não se aplica . 

PUERPERA 
Paciente é puérpera ou parturiente (mulher que pariu recentemente – 
até 45 dias do parto)? 

CS_RACA 

Cor ou raça declarada pelo paciente: Branca; Preta; Amarela; Parda 
(pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça 
de preto com pessoa de outra cor ou raça); e, Indígena 

CS_ETINIA Nomes das etnias indígenas. Nome e código da etnia do paciente, 
quando indígena. 

SG_UF Tabela com código e siglas das UF padronizados pelo IBGE.; 

CO_MUN_RES Tabela com código e nome do Município de residência do paciente, 
padronizados pelo IBGE.; 

ID_RG_RESI Tabela com código e nomes das Regionais de Saúde dos municípios de 
residência padronizados pelo IBGE.; 

FEBRE Paciente apresentou febre?; 

TOSSE Paciente apresentou tosse? 

GARGANTA Paciente apresentou dor de garganta? 

DISPNEIA Paciente Apresentou dispneia? 

DIARREIA Paciente Apresentou diarreia? 
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VOMITO Paciente Apresentou vômito? 

CARDIOPATI Paciente possui Doença Cardiovascular Crônica?; 

HEMATOLOGI Paciente possui Doença Hematológica Crônica?; 

SIND_DOWN Paciente possui Síndrome de Down?; 

HEPATICA Paciente possui Doença Hepática Crônica?; 

ASMA Paciente possui Asma?; 

DIABETES Paciente possui 
Diabetes mellitus?; 

NEUROLOGIC Paciente possui Doença Neurológica?; 

PNEUMOPATI Paciente possui outra pneumopatia crônica?; 

IMUNODEPRE Paciente possui Imunodeficiência ou Imunodepressão (diminuição da 
função do sistema imunológico)?; 

RENAL Paciente possui Doença Renal Crônica?; 

OBESIDADE Paciente possui obesidade?; 

CLASSI_FIN Dado referente a data da evolução do quadro do paciente que realizou 
o exame; 

EVOLUCAO Evolução do caso; 

DT_EVOLUCA Data da alta ou óbito; 

DT_ENCERRA Data do encerramento do caso. 
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5. Recurso: Tabela CSV ProfissionaisDeSaúde 

 

5.1. Início da publicação: 02/06/2021; 

5.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Quinzenal, exceto finais de semana, em 

geral, até as 12:00 do dia seguinte; 

5.3. Extração de dados realizada a partir dos sistemas oficiais Esus-ve e SIVEPGripe. 

 5.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

ID Identificador do de linhas do documento; 

DATA_NOTIFICACAO Data da notificação em questão ; 

MUNICIPIO_NOTIFICACAO Dado referente ao nome do Município de notificação  ; 

REGIONAL Dado referente ao nome da Unidade Regional de Saúde de notificação;  

MICRO Dado referente ao nome da Microrregião de notificação ; 

MACRO Dado referente ao nome da Macrorregião de notificação; 

SEXO Dado referente ao sexo. Os resultados podem ser: MASCULINO, 
FEMININO ou NÃO INFORMADO; 

DATA_NASCIMENTO Dado referente à data de nascimento; 

IDADE Dado referente à idade, em anos; 

RACA 
Dado referente a raça;  

MUN_RES Dado referente ao Município de residência; 

EVOLUCAO Dado referente a evolução do quadro do paciente; 

DATA_EVOLUCAO Dado referente a data da evolução do quadro do paciente que realizou 
o exame; 

CRITERIO_ENCERRAMENTO Dado referente a situação de internação em leito clínico do paciente; 

CLASSIFICACAO_FINAL Dado referente ao tipo de diagnostico realizado no paciente; 

PROF_SAUDE Dado referente a classificação profissional de saúde, podendo ser SIM 
ou NAO. 

CBO Classe profissional, contendo o código, da profissão do paciente. 

ORIGEM Dado referente ao Sistema de origem da informação ; 
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6. Recurso: Tabela CSV Distribuição 

 

6.1. Início da publicação: 18/01/2020; 

6.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Diário, exceto finais de semana, em geral, 

até as 12:00 do dia seguinte; 

6.3. Extração de dados realizada a partir da Base SIES. 

6.4. Descrição das colunas e dados: 

ABA SIES_MS 

Nome da Coluna Descrição 

FORNECEDOR Fornecedor da vacina distribuída pelo MS; 

FABRICANTE Fabricante da vacina distribuída pelo MS; 

VACINA Nome da Vacina distribuída pelo MS; 

DATA 
Data referente à distribuição da vacina pelo MS; 

NFM Dado referente à Nota Fiscal do produto; 

MOV Não Informado 

EMPENHO Dado referente ao empenho do produto; 

NOTA_FISCAL Dado referente à Nota Fiscal do produto, já informado; 

LOTE Dado referente ao Lote de produção da vacina distribuída pelo MS; 

VALIDADE Dado referente à data de validade da vacina distribuída pelo MS; 

QUANTIDADE 
Dado referente à quantidade, em doses, da remessa de vacinas 
distribuída pelo MS; 

VALOR 
Dado referente ao valor, em reais, da remessa de vacinas distribuída 
pelo MS; 

ABA SIES_URS 

Nome da Coluna Descrição 

URS 
Dado referente a Unidade Regional de Saúde, destinatária da remessa 
de vacinas enviadas pelo Estado; 

REQUISITANTE Dado referente ao órgão requisitante da remessa de vacinas; 

NFM Dado referente à Nota Fiscal do produto; 

FABRICANTE Fabricante da vacina distribuída pelo MS; 

VACINA Nome da Vacina distribuída pelo MS; 

DATA 
Data referente à distribuição da vacina pelo Estado; 
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MOV Não Informado 

LOTE Dado referente ao Lote de produção da vacina distribuída; 

VALIDADE Dado referente à data de validade da vacina distribuída; 

QUANTIDADE Dado referente à quantidade, em doses, da remessa de vacina 
distribuída; 

VALOR Dado referente ao valor, em reais, da remessa de vacinas distribuída 
pelo MS; 

ABA SIES_MUN 

MACRO 

Dado referente ao nome da Macrorregião que pertence o município 
que recebeu a remessa de vacinas. há a possibilidade de 12 diferentes 
respostas, relativo às Macrorregiões de Minas Gerais; 

MICRO 

Dado referente ao nome da Microrregião que pertence o município 
que recebeu a remessa de vacinas. Há a possibilidade de 89 diferentes 
respostas, relativo às Macrorregiões de Minas Gerais; 

URS Dado referente ao nome da Unidade Regional de Saúde que enviou à 
remessa de vacinas para o município; 

CODIGO 

Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município que recebeu a 
remessa de vacinas. Há a possibilidade de 853 diferentes respostas, 
corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

MUNICIPIO 

Dado referente ao nome do município que recebeu a remessa de 
vacinas. Há a possibilidade de 853 diferentes respostas, corresponde 
aos Municípios de Minas Gerais; 

MATERIAL 
Dado referente ao material entregue ao município, variando em 
relação ao número de doses presentes em 1 (um) frasco. 

REQUISITANTE Dado referente ao órgão requisitante da remessa de vacinas 

NFM Dado referente à Nota Fiscal do produto; 

FABRICANTE Dado referente ao nome do fabricante da vacina distribuída; 

VACINA Dado referente ao nome da Vacina distribuída; 

DATA 
Data referente à distribuição da vacina pela URS; 

MOV Não Informado 

LOTE Dado referente ao Lote de produção da vacina distribuída; 

VALIDADE Dado referente à data de validade da vacina distribuída; 

QUANTIDADE Dado referente à quantidade, em doses, da remessa de vacina 
distribuída; 

VALOR Dado referente ao valor, em reais, da remessa de vacinas; 

ABA DEVOLUÇÕES 

Fornecedor 
Dado referente ao nome da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) do 
município responsável pela devolução de doses da vacina; 
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Codigo 

Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município que fez a 
devolução das doses da vacina. Há a possibilidade de 853 diferentes 
respostas, corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

Municipio Dado referente ao órgão requisitante da remessa de vacinas 

Data Dado referente à data de devolução das doses da vacina; 

NEM Não Informado; 

MOV Não Informado; 

Empenho Dado referente ao empenho do produto; 

Nota Fiscal Dado referente à Nota Fiscal do produto; 

LOTE Dado referente ao Lote de produção da vacina devolvida; 

VALIDADE Dado referente à data de validade da vacina devolvida; 

QUANTIDADE Dado referente à quantidade, em doses, da remessa de vacinas 
devolvidas; 

VALOR Dado referente ao valor, em reais, da remessa de vacinas devolvida; 
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7. Recurso: Tabela CSV PopulaçãoGruposPrioritários 

 

7.1. Início da publicação: 14/06/2020; 

7.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Quinzenal, exceto finais de semana, em 

geral, até as 12:00 do dia seguinte; 

7.3. Extração de dados realizada a partir de dados enviados pelo Ministério da Saúde e 

complementados pelos municípios de Minas Gerais.  

7.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

CODIGO 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município. Há a 
possibilidade de 853 diferentes respostas, corresponde aos Municípios 
de Minas Gerais; 

Município 
Dado referente ao nome do município. Neste campo, há a 
possibilidade de 853 diferentes respostas, corresponde aos municípios 
de Minas Gerais; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde). Há a 
possibilidade de 28 diferentes respostas, relativo às URS de Minas 
Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião. Há a possibilidade de 89 
diferentes respostas, relativo às Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião. Há a possibilidade de 14 
diferentes respostas, relativo às Macrorregiões de Minas Gerais; 

CODMICRO Dado referente ao Código do IBGE relativo a microrregião ; 

CODMACRO Dado referente ao Código do IBGE relativo a macrorregião ; 

GRUPO Dado referente ao grupo prioritário de vacinação; 

POPULACAO  Dado referente ao quantitativo de pessoas do grupo de vacinação. 

SISTEMA_ORIGEM Nome do sistema de origem da informação; 
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8. Recurso: Tabela CSV SistemasVacinação  

 

8.1. Início da publicação: 02/06/2021; 

8.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Diário, exceto finais de semana, em geral, 

até as 12:00 do dia seguinte; 

8.3. Extração de dados realizada a partir do banco de dados Sistemas de Informação 

em Saúde oficiais em arquivo disponibilizado pelo Ministério da Saúde no site 

OpenDataSUS (https://opendatasus.saude.gov.br/dataset/covid-19-vacinacao). 

 8.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 
 Identificador do documento; 

ID Identificador do vacinado; 

idade Idade do vacinado; 

faixa_etaria Faixa etária do vacinado; 

sexo Sexo do vacinado; 

raca_cor Descricao raca/cor do vacinado; 

municipio_res Nome do munícipio de residência do vacinado; 

cod_ibge_aplicacao Código IBGE do município de aplicação da vacina; 

municipio_aplicacao Nome do município que foi realizada a aplicação da vacina; 

urs 
Nome da Unidade Regional de Saúde do município que foi realizada 
a vacinação; 

micro 
Nome da Microrregião de Saúde do município que foi realizada a 
vacinação; 

macro 
Nome da Macrorregião de Saúde do município que foi realizada a 
vacinação; 

fabricante Nome do fabricante da vacina; 

vacina_nome Nome da vacina aplicada; 

lote Lote da vacina aplicada; 

data_aplicacao Data da aplicação da vacina; 

dose 
Identificador da dose aplicada no vacinado, podendo ser `DoseUm`, 
rederente a primeira dose, e `DoseDois`, referente a segunda; 

categoria_vacinacao Descrição da categoria de vacinação que o vacinado se enquadra; 

grupo_atendimento Descrição do grupo de atendimento ao qual pertence o vacinado; 
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CNES Código CNES do estabelecimento que realizou a vacinação; 

nome_estabelecimento Nome do estabelecimento que realizou a vacinação; 

sistema_origem Nome do sistema de origem da informação; 
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9. Recurso: Tabela CSV VACINAS 

 

9.1. Início da publicação: 25/01/2021; 

9.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Diário, exceto finais de semana, em geral, 

até as 12:00 do dia seguinte; 

9.3. Extração de dados realizada a partir do formulário de vacinação preenchido 

diariamente pelos municípios de Minas Gerais; 

9.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

MUNICIPIO_RESIDENCIA 
Dado referente ao nome do município de residência do vacinado. 
Neste campo, há a possibilidade de 853 diferentes respostas, 
corresponde aos municípios de Minas Gerais; 

URS 
Dado referente ao nome da URS (Unidade Regional de Saúde) em que 
a vacinação foi realizada. Há a possibilidade de 28 diferentes 
respostas, relativo às URS de Minas Gerais; 

MICRO 
Dado referente ao nome da Microrregião em que a vacinação foi 
realizada. Há a possibilidade de 89 diferentes respostas, relativo às 
Microrregiões de Minas Gerais; 

MACRO 
Dado referente ao nome da Macrorregião em que a vacinação. Há a 
possibilidade de 14 diferentes respostas, relativo às Macrorregiões de 
Minas Gerais; 

CodigoIBGE 
Dado referente ao Código do IBGE relativo ao município de residência 
do vacinado. Há a possibilidade de 853 diferentes respostas, 
corresponde aos Municípios de Minas Gerais; 

Data 
Dado referente à Data de atualização do quantitativo de doses 
aplicadas, não se refere à Data da vacinação 

Grupo Dado referente ao Grupo ao qual o cidadão vacinado pertence; 

Dose Dado referente ao número da dose da vacina aplicada no cidadão; Há 
possibilidade de 2 diferentes respostas, indicando a dose aplicada; 

Doses Aplicadas Dado referente ao quantitativo de doses aplicadas seguindo os 
critérios anteriores. 
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10. Recurso: Tabela CSV_ Microdados_Suspeitos 

 

10.1. Início da publicação: 02/06/2021; 

10.2. Periodicidade de Publicação dos Dados: Quinzenal, exceto finais de semana, em 

geral, até as 12:00 do dia seguinte; 

10.3. Extração de dados realizada a partir de banco de dados E-SUS 

10.4. Descrição das colunas e dados: 

Nome da Coluna Descrição 

ID Número do registro; 

dataNotificacao Data de preenchimento da ficha de notificação; 

dataInicioSintomas Data de 1º sintomas do caso. 

municipioNotificacao Município onde está localizada a Unidade Sentinela que realizou a 
notificação. 

municipioNotificacaoIBGE Tabela com código e nome do Município de notificação do paciente, 
padronizados pelo IBGE.; 

Sexo Sexo do paciente 

Idade Idade informada pelo paciente quando não se sabe a data de 
nascimento. Na falta desse dado é registrada a idade aparente. 

racaCor 

Cor ou raça declarada pelo paciente: Branca; Preta; Amarela; Parda 
(pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça 
de preto com pessoa de outra cor ou raça); e, Indígena 

Etnia Nomes das etnias indígenas. Nome e código da etnia do paciente, 
quando indígena. 

Sintomas Sintomas apresentados pelo paciente; 

Condições Comorbidades existentes no paciente; 

profissionalSaude Identificação se o paciente e profissional de saúde;  

classificacaoFinal Classificação final do caso; 

resultadoTeste Resultado do Teste de COVID-19 

evolucaoCaso Evolução do caso; 

dataEncerramento Data do encerramento do caso. 

 

 


