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1. Introdução
2. Pesquisando uma família
Para fazer o cadastro de uma nova família, primeiro é necessário consultar
para verificar se já existe a família cadastrada. Para acessar a tela de
cadastro de família, clique em Cadastro, e escolha a opção família.

A pesquisa pode ser feita por qualquer campo da tela, ao selecionar o
campo, clique da lupa para abrir a tela de pesquisa.

Para pesquisar a equipe, clique na lupa ao lado do campo Área/equipe. Na
tela de pesquisa de equipe, se clicar em consultar, sem informar o número
da equipe ou a descrição da serão exibidas informações para todas as
equipes cadastradas no sistema. No caso de a pesquisa encontrar algum
registro, serão exibidas as informações das equipes para que possa ser
selecionada uma das equipes que aparecerem.
Após selecionar a equipe, clique em confirmar
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Se for pesquisar por agente comunitário/profissionais, a forma de pesquisa é
a mesma clicando na lupa ao lado do campo correspondente. Será aberta a
tela pesquisar profissionais onde tal informação pode ser pesquisada
usando qualquer um dos campos da tela, após selecionar o agente, clique
em confirmar para voltar à tela de anterior.

Outra forma de pesquisa é pelo número da família. Se quiser listar todas as
famílias cadastradas, clique em pesquisar sem colocar qualquer outra
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informação. Caso encontre a família pesquisada, clique em alterar, para o
caso de uma nova família, clique em adicionar

3. Cadastrando uma nova família
Após escolher adicionar na tela de pesquisa será exibida a tela de cadastro
com algumas abas (guias). Para cadastrar uma nova família é necessário ter
pelo menos uma equipe cadastrada. Pesquise a equipe através da lupa que
fica do lado do campo. O número da família é seqüencial e pode ser
informado manualmente, seguindo o cadastro que já consta em seu
estabelecimento. Selecione o agende de saúde responsável pela equipe e a
data de cadastro. Após digitar essas informações, clique em continuar e
será aberta a aba membros da família.

1.1.Adicionando membros da família
Para incluir os membros da família, clique no botão Adicionar e será aberta a
tela de pesquisa de usuários. Os requisitos para a pesquisa são os mesmos
que foram exibidos até agora, podendo consultar pelo número do cartão
SUS e pelo nome ou nome da mãe combinado com a data de nascimento.
Para cada membro da família, o procedimento deverá ser repetido.
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Se houver registro de alguma doença ou condição referida, selecione no
campo conforme demonstrado abaixo.

Após incluir todos os membros da família, clique em continuar para abrir a
aba Moradia e Saneamento. Preencha a informação de CEP ou faça a
pesquisa usando a lupa do lado do campo, em seguida, selecione a cidade.
Preencha as informações seguintes e clique em continuar.

8

Na aba outras informações, faça o preenchimento e clique em gravar.

2. Alteração e manutenção do cadastro de família
Para adicionar um membro a uma família cadastrada, faça a pesquisa
conforme descrito acima e escolhe a opção adicionar. Após incluir o novo
membro da família, clique em Gravar

Para alterar as informações da família, o procedimento é o mesmo,
lembrando de clicar sempre em gravar para confirmar as alterações.
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