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1. Registro de Atendimento Reduzido
1.1. Pesquisando e registrando um atendimento reduzido
Registro de atendimento reduzido é o registro mais simples para atendimento no SIGA-Saúde. Nesta
opção é possível colocar as informações mínimas necessárias para termos um histórico de
atendimento.
Para acessar esta opção clique em Atendimento e escolha a opção Registro Reduzido. Como ocorre
em quase todas as telas do SIGA-Saúde, nosso procedimento irá começar com uma consulta. Nesta
tela, você poderá consultar os pacientes que estão agendados para incluirmos os procedimentos e
registrar o atendimento.
Você pode usar os critérios de pesquisa, informando o período de atendimento, o nome do profissional
ou equipamento o nome do paciente, informando ainda se queremos pesquisar agendamentos que
foram atendidos ou não. Após informar os campos para pesquisa, clique em Consultar.
Após a pesquisa serão exibidos os dados doa agendamentos atendendo os critérios de pesquisa
informados. Pelo padrão do sistema, cada agendamento exibido já tem o procedimento informado no
agendamento sendo possível executar o atendimento diretamente sem informar os procedimentos,
desde que o procedimento relacionado ao atendimento seja realmente um procedimento realizado.

Nos agendamentos exibidos, podemos também alterar diretamente o Grupo de atendimento e o Tipo
de atendimento clicando nos seus respectivos campos conforme demonstrado na figura abaixo:
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1.2. Adicionando procedimentos
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Para adicionar procedimentos ao atendimento que está sendo executado, devemos clicar em Adicionar
procedimentos e será aberta a tela para atendimento. Em seguida informe os dados necessários para
o registro do atendimento conforme demonstrado abaixo:

Após informar o nome do profissional, nome do paciente, confirmar o grupo de atendimento e o tipo de
atendimento, se for necessário informar o CID, clique na lupa ao lado do campo para abrir a tela de
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pesquisa, informe o código CID ou a descrição e clique em consultar. Selecione o CID desejado e
clique em confirmar para voltar para a tela anterior e continuar o procedimento.

Em seguida, informe a especialidade e o procedimento, clicando nos seus respectivos campos e no
caso do procedimento será aberta uma tela para pesquisa e seleção do procedimento conforme
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demonstrado abaixo. Após a seleção do procedimento, clique em Adicionar para a inclusão do
procedimento.

É possível adicionar vários procedimentos ao atendimento repetindo o procedimento de pesquisa
várias vezes e clicando em adicionar a cada procedimento selecionado. Para o caso de excluir um
procedimento que foi adicionado, selecione o procedimento clicando no botão de seleção, clicando em
seguida no botão Excluir.
Quando todos os procedimentos estiverem relacionados ao atendimento, clique em Gravar.
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Após confirmar todos os procedimentos relacionados ao atendimento, voltaremos para a tela de
pesquisa onde podemos concluir o Registro de Atendimento Reduzido. Para isso, selecionamos o
agendamento clicando no botão de seleção e clicando em Atender no final da tela.
Podemos informar também quando um agendamento não será atendido, selecionando o agendamento
e clicando em Não Atender. Neste caso o agendamento será registrado como “não atendido”.

2. Registro de Atendimento Nivel Médio
O Registro de Atendimento Nível Médio é o registro do atendimento que é executado pelos
profissionais de nível médio como, por exemplo, o Auxiliar de Enfermagem. Para acessar a tela de
registro de atendimento, clique em Atendimento e escolha a opção Nível Médio.
2.1. Localizando o paciente
O procedimento começa com a pesquisa do usuário/paciente, o método de pesquisa é o mesmo das
outras telas, pesquisa por número do Cartão SUS, nome+data de nascimento, CPF, etc. Após localizar
o usuário, clique em selecionar para que seja aberta a tela de Registro de Atendimento Nível Médio.
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2.2. Registrando o atendimento
Ao abrir a tela de registro de atendimento nível médio, serão exibidas informações gerais sobre o
paciente. É possível visualizar o histórico de atendimentos deste paciente clicando na lupa ao lado da
inscrição Histórico de Atendimento.
Abaixo das informações do paciente, temos a tela de Dados de Atendimento com o nome do
profissional que acessou o sistema. Nesta tela é necessário informar a especialidade do atendimento,
a data e hora do atendimento, o grupo de atendimento e o tipo de atendimento. É possível também
acrescentar alguma observação referente ao atendimento que está sendo realizado.
Abaixo do quadro de Dados do Atendimento, podem ser informados os dados vitais do paciente. Na
parte inferior da tela podemos incluir os procedimentos conforme será descrito abaixo.
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Para incluir um ou mais procedimentos, clique na lupa para abrir a tela de pesquisa de procedimentos.
Nesta tela selecione se é procedimento de Coleta/exame ou Outros procedimentos. Selecione o
procedimento clicando na caixa de seleção e clique em Adicionar para incluir o procedimento na lista.
É possível incluir vários procedimentos. Após a inclusão dos procedimentos desejados, clique em
gravar para retornar à tela de registro de atendimento. Para concluir o atendimento, clique em Gravar
no rodapé da tela.

3. Registro de atendimento Nível Superior
O Registro de Atendimento de Nível Superior é o registro de atendimento que é executado pelos
profissionais de nível superior como por exemplo, os médicos. Para acessar a tela de Registro de
Atendimento, clique em atendimento e escolha a opção Nível Superior.
Esse registro de atendimento é utilizado no momento da consulta dentro do consultório médico. Para
isso é necessário um terminado com acesso ao SIGA-Saúde no consultório médico.
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3.1. Registrando um atendimento a partir da Agenda do Profissional
Após a confirmação da presença do paciente na tela de agendamento, o paciente estará disponível na
Agenda do profissional para atendimento.

Para consultar os pacientes que estão com presença confirmada, entre no menu Agenda e escolha a
opção Agenda do Profissional. Selecione o profissional a especialidade e o período. Neste caso a data
inicial e a data final terão que ser iguais, pois a agenda do profissional só permite tal seleção.
Após a confirmação de presença do paciente, o campo de seleção ao lado do nome será habilitado
permitindo a seleção do horário agendado e confirmado para execução do atendimento.

Para selecionar um paciente, clique no botão de seleção ao lado do nome e para iniciar o registro do
atendimento, clique em Atender. Após clicar no botão Atender, será aberta a tela para o registro do
atendimento que será demonstrada a partir do item 3.3 deste manual.
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3.2. Registrando um atendimento a partir da tela de Registro de Atendimento Superior
Para inicar um atendimento de nível superior sem relacionamento com agenda, selecione a opção
Atendimento e em seguida clique em Nível Superior. Será exibida a tela para pesquisa do usuário.
O procedimento para pesquisa do usuário é a mesma das demais telas do SIGA-Saúde, após selecionar o usuário desejado, clique em Selecionar para abrir a tela de registro de atendimento.
Após a seleção do usuário a ser atendido será aberta a tela para o registro do atendimento.

3.3. Registro de atendimento
A tela Registro de Atendimento Nível Superior somente pode ser acessada por usuários de nível superior, como médicos e enfermeiros. A seguir será demonstrado o funcionamento desta tela por partes,
item a item.

3.3.1.Dados do usuário
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Nesta parte da tela são exibidas as informações do paciente, estas informações são podem ser alteradas nesta tela. No final desta parte da tela existe um botão em forma de lupa para acesso ao histórico
de atendimento.

3.3.2.Dados de Atendimento
Nesta área da tela, estão as informações referentes ao exame clínico e físico do paciente/usuário.
Abaixo segue a descrição de cada campo desta área.

Data do atendimento e Hora do Atendimento: são preenchidos pelo sistema com a data e a
hora atuais e não podem ser alterados pelo usuário que está executando o registro do atendimento.
Profissional: Profissional de nível superior logado no sistema e responsável pelo registro do
atendimento.
Especialidade: ao clicar neste campo serão exibidas as especialidades vinculadas ao profissional permitindo a seleção da especialidade a ser registrada no atendimento.

Grupo de atendimento: este campo permite informar a qual grupo pertence o usuário que está
sendo atendido. É permitido selecionar qualquer opção listada abaixo:
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Tipo de atendimento: é permitido informar o tipo de atendimento para o registro atual. Este
campo e o campo anterior são úteis para obtenção de estatísticas de atendimento.
Exame físico:são as informações obtidas através do exame físico do paciente.
Observações gerais:são demais informações obtidas durante o atendimento.

História clinica/evolução: neste campo deverão ser informados os dados referentes a história
clinica do paciente e sua evolução durante o atendimento.
História pregressa/familiar: digite as informações sobre a história pregressa familiar do paciente, por exemplo, se alguém na família tem diabetes ou hipertensão, entre outros.
3.3.3.Sinais Vitais
Nesta parte da tela são informados os dados referentes ás informações vitais do paciente, como Pressão arterial, pulso, etc. Na imagem abaixo está um exemplo de preenchimento deste quadro.

3.3.4.Diagnóstico (s)
Neste quadro estão os diagnósticos adicionados ao atendimento.

Ao clicar na lupa no campo CID será aberta uma tela de pesquisa de identificação de doenças conforme a imagem abaixo. Digite a informação desejada no campo de pesquisa e clique em consultar, em
seguida selecione o diagnóstico e clique em Confirmar para preencher o campo CID da tela de registro
de atendimento.
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O processo de pesquisa e seleção de causas de diagnósticos pode se repetir quantas vezes forem necessárias e a cada inclusão, a opção pesquisada será incluída na lista de diagnósticos. Se desejar excluir um dos diagnósticos, selecione o diagnóstico no botão de seleção ao lado do campo e clique em
Excluir ao final da linha onde está localizado o diagnóstico a ser excluído.
Para alterar um diagnóstico, primeiro deve-se excluir o diagnóstico errado e em seguida deve-ser pesquisar o diagnóstico que irá substituir o diagnóstico atual.

3.3.5.Procedimentos Realizados
Neste quadro podem ser relacionados os procedimentos realizados no atendimento. Para escolhe um
procedimento deve-se clicar na lupa ao lado do campo. Ao clicar na lupa será aberta uma tela para
pesquisa do procedimento.

Na tela de pesquisa do procedimento, é possível usar os critérios de busca selecionando se está procurando Consulta, Coleta/Exame ou Outros procedimentos. No nosso exemplo, selecionamos Outros
Procedimentos e na descrição, informamos o nome do procedimento e clicamos em Consultar. Na lista
de procedimentos retornada pela pesquisa, selecione o procedimento clicando no botão de seleção e
clique em adicionar para incluir o procedimento no atendimento que está sendo realizado. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes for necessário, após selecionar todos os procedimentos, clique em Gravar para voltar ao registro de atendimento.
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No campo especialidade, deve ser selecionada a especialidade do atendente que executou o procedimento sendo possível determinar uma especialidade diferente para cada procedimento.

3.3.6.Prescrição de Medicamentos
Nesta área da tela, é permitido incluir medicamentos que serão prescritos para o paciente. Para pesquisar um medicamento, clique na Lupa ao lado do campo Medicamento e será aberta a tela para pesquisa.

Na tela de pesquisa, escolha o critério de pesquisa, preencha o campo e clique em consultar. Na lista
que será exibida, selecione o medicamento desejado e clique em Selecionar para voltar à tela de registro de atendimento com o medicamento incluído na lista de medicamentos prescritos.
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Para cada medicamento, deve se informar o tipo de uso, o Tipo de via, a quantidade e a apresentação.
Em seguida deve ser informada a posologia para o medicamento prescrito. Se desejar incluir um outro
medicamento pode se clicar no botão Adicionar. Para incluir um medicamento que não constar na base
de dados do sistema clique em Adicionar Outro Medicamento.

Quando incluir um medicamento que não consta na base de dados do município as informações são
digitadas manualmente conforme demonstrado abaixo:

3.3.7.Procedimentos Solicitados
Neste quadro, devem ser informados os procedimentos a serem realizados.
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Ao clicar na lupa será aberta a tela abaixo para pesquisa e seleção dos procedimentos. Podem ser feitas várias pesquisas, selecionando o procedimento e clicando em adicionar a cada procedimento selecionado.

Após incluir todos os procedimentos desejados, clique no botão Gravar para voltar para a tela de registro de atendimento com os procedimentos que foram incluídos. Indique qual a especialidade e passe
para o próximo campo.

3.3.8.Vacinas Solicitadas
No quadro de vacinas solicitadas, estarão relacionadas as vacinas que forem necessárias para o paciente. No caso de existir mais de uma vacina, selecione qual vacina deseja incluir e clique em Adicionar.
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3.3.9.Encaminhamentos
No ultimo quadro, selecione o encaminhamento para o paciente. Neste quadro pode ser informado
também se o paciente teve alta e pode ser digitado um motivo para o encaminhamento.
Após os passos descritos neste capítulo clique em Gravar para gravar e finalizar o procedimento.

3.4. Finalizando o registro do atendimento
Após clicar em Gravar, será exibida a tela abaixo onde podemos imprimir documentos relacionados
com o atendimento realizado.

Para o nosso exemplo, teremos a Ficha de Atendimento preenchida, os procedimentos e vacinas solicitados, a prescrição do medicamento, as guias de encaminhamentos e as carteiras de vacinação.

4. Histórico de Atendimento
Histórico de atendimento é usado para pesquisar os atendimentos que foram executados para um
usuário. Para acessar esta função, clique em Atendimento e escolha a opção Histórico de
atendimento.
4.1. Consultando um histórico de atendimento
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Na tela de histórico de atendimento, em primeiro lugar, devemos pesquisar o usuário, informando os
critérios de pesquisa e clicando em consultar. Ao localizar o usuário, clique em Selecionar no rodapé
da tela.

Após selecionar o paciente, será exibida uma tela com os dados básicos do paciente, informe a data
inicial e a data final (menor ou igual ao dia de hoje) e clique em Confirmar para pesquisar o histórico do
paciente. Será exibido um relatório na tela que pode ser visualizado ou impresso.
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