
Olá! Bom dia,

A par�r do dia 20/10/2020 (terça-feira) estará disponível uma nova versão de nosso aplica�vo para tablet do Agente Comunitário (versão
3.1), bem como também, novas implementações no sistema. Confira abaixo quais serão as novidades:

CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS

1. Removido a obrigatoriedade de informar a orientação sexual e identidade de gênero no Cadastro Individual E-SUS, tanto pelo 

tablet quanto pelo sistema desktop (computador). Agora, será questionado “Deseja informar orientação sexual?” e “Deseja 

informar identidade de gênero?”, podendo responder SIM ou NÃO. Se sim, será obrigatório informar QUAL.

Imagem do Cadastro Individual no desktop (computador):

Imagem do Cadastro Individual no tablet:

Os Cadastros Individuais que já continham a orientação sexual e/ou identidade de gênero preenchidas, permanecerão 

preenchidas com a mesma opção que estavam.

CADASTRO DOMICILIAR E-SUS

2. Adicionado no Painel de Pendências e no Site do Agente, tanto no tablet quanto no desktop (computador), a obrigatoriedade de 

correção e/ou preenchimento do Cadastro Domiciliar quando este não estiver preenchido corretamente.

Assim como hoje o sistema pede que todas as informações obrigatórias do cadastro do usuário estejam preenchidas 



corretamente ao registrar uma pendência, agora, será solicitado que todas as informações obrigatórias do Cadastro Domiciliar

também estejam adequadamente preenchidas para que a pendência seja resolvida.

Quando for necessária esta atualização do Cadastro Domiciliar, ao clicar em “Registrar” será exibida a mensagem, conforme 

exemplo da imagem abaixo:

Para acessar o Cadastro Domiciliar e realizar os ajustes necessários, clique no ícone .

Pendências na cor vermelha = Há campo(s) obrigatório(s) sem preenchimento ou preenchidos com um valor inválido. É 

necessário atualizar o cadastro para que seja possível resolver a pendência.

Pendências na cor preta = Todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente. Não é necessário atualizar o 

cadastro para resolver a pendência.

Observação: Esta implementação foi necessária, para solucionar inconsistências E-SUS que vinham ocorrendo.

ATENÇÃO!
Para que estas alterações apareçam no tablet, é preciso atualizá-lo.
Clique aqui para visualizar os passos para esta atualização.

Qualquer dúvida estamos à disposição!
Um ó�mo final de semana à todos!

Atenciosamente,

Larissa Scharb
Relacionamento com o Cliente


