
             
 

MELHORIAS PEC: 3.2.12 

Funcionalidade de unificação de cadastros de cidadãos, com unificação automática de prontuários; 

Inclusão do histórico de unificação de cadastros, acessível através do módulo de cidadãos; 

Atualização da competência do SIGTAP para fevereiro de 2019; 

Adequação do sistema a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no cadastro do cidadão: quando for 

preenchida a identidade de gênero, todos os procedimentos de ambos os sexos estarão disponíveis; 

Módulo de registro tardio de atendimento. O módulo permite ao profissional o registro de 

atendimentos que não puderam ser registrados no momento em que ocorreram, como os 

atendimentos fora da UBS ou alguma indisponibilidade do sistema; 

Reorganização do registro de procedimentos no atendimento individual, para procedimentos clínicos 

e procedimentos administrativos, com criação de novo campo para registro dos procedimentos clínicos 

no Plano, já os procedimentos administrativos permanecem sendo registrados no Finalizar 

Atendimento; 

Otimizações de desempenho para a funcionalidade de atendimento; 

Inclusão da geração de notificações compulsórias do SINAN no Finalizar Atendimento; 

Inclusão do módulo de avaliação do desenvolvimento da criança em atendimentos de Puericultura. O 

módulo permite registrar as alterações fenotípicas e fatores de risco no desenvolvimento da criança, 

bem como registrar e acompanhar os marcos de desenvolvimento até os 6 anos; 

Inclusão do módulo de acompanhamento do idoso; 

Inclusão da funcionalidade de registros anteriores de vacinação no acompanhamento vacinal; 

Refatoração dos relatórios operacionais, envolvendo reprocessamento dos dados que ocorrerá 

automaticamente no primeiro ciclo de processamento após a atualização. 

Melhorias estruturais no processamento dos relatórios; 

Inclusão da Série Histórica nos Relatórios de Produção; 

Apresentação das informações de cidadãos ativos e os que saíram do território no grupo “Dados gerais 

do Relatório Consolidado de Cadastro Individual”, nos demais grupos são contabilizados somente 

dados referentes aos cidadãos ativos; 

Inclusão da inativação de lotes de imunobiológicos a partir da tela de cadastro dos mesmos, deixando-

os indisponíveis para seleção no registro de vacinação; 

Listagem de resultados de exames - inclusão de filtros e ordenação por data de solicitação; 

Inclusão do endereço do cidadão nas impressões de solicitações de exames comuns e de alto custo; 

Atualização da base de endereços do território nacional; 

Transmissão dos horários de início e fim dos atendimentos realizados no PEC para a base nacional; 

Unificação de logradouros no aplicativo e-SUS AB Território. 


