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1111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

1.1 Objetivo do Documento 
Este instrutivo é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás para auxiliar gestores, e 

profissionais de saúde que trabalham com o sistema S

estado de Goiás - Projeto SIGA Mamãe.

1.1.1 Treinamentos realizados. 
Conforme o Memorando nº 0126/2016

realizou de 11 a 27/07/2016 a capacitação do 

regionais de saúde. 

Nesta implantação, foram capacitados dois profissionais de cada município que serão responsáveis em 

transcrever a ficha do atendimento para o sistema.

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Este instrutivo é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás para auxiliar gestores, e 

profissionais de saúde que trabalham com o sistema SIGA para captar as informações das gestantes no 

Projeto SIGA Mamãe. 

Conforme o Memorando nº 0126/2016-GTI/SGPF de 30 de junho de 2016, a equipe do SIGA Saúde Goiás 

realizou de 11 a 27/07/2016 a capacitação do módulo SIGA Mamãe para os 246 municípios goianos e 18 

Nesta implantação, foram capacitados dois profissionais de cada município que serão responsáveis em 

transcrever a ficha do atendimento para o sistema. Seguindo o seguinte cronograma:
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Este instrutivo é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás para auxiliar gestores, e 

IGA para captar as informações das gestantes no 

GTI/SGPF de 30 de junho de 2016, a equipe do SIGA Saúde Goiás 

módulo SIGA Mamãe para os 246 municípios goianos e 18 

Nesta implantação, foram capacitados dois profissionais de cada município que serão responsáveis em 

Seguindo o seguinte cronograma: 
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2222 INÍCIO DE ATIVIDADESINÍCIO DE ATIVIDADESINÍCIO DE ATIVIDADESINÍCIO DE ATIVIDADES    
Mediante as capacitações, os presentes receberam 

encontra-se localizada no site do SIGA Saúde 

acessos (login) encaminhados em até 10 (dez) dias

login, é necessário realizar a alteração da senha e a partir daí, dar in

3333 ACESSO AO SIGA SAÚDEACESSO AO SIGA SAÚDEACESSO AO SIGA SAÚDEACESSO AO SIGA SAÚDE    GOIÁSGOIÁSGOIÁSGOIÁS
O SIGA Saúde Goiás, possui um Portal de Informações, com diversos assuntos relacionados ao 

assim como Acesso ao Sistema, Help Desk

Acesse o Portal através do link: http://www.sigasaude.go.gov.br/

Na aba Transparência está localizado o 

Este formulário deverá ser preenchido 

RESPONSABILIDADE e encaminhado para o e

O login e senha inicial serão definidos pela equipe SIGA, e devolvido ao e

Para acesso ao SIGA, acesse o link: http://extranet.sigasaude.go.gov.br/sms/

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Mediante as capacitações, os presentes receberam o Formulário de Cadastro de Usuários

da no site do SIGA Saúde – Transparência, que foram preenchidas e seus respectivos 

acessos (login) encaminhados em até 10 (dez) dias pela equipe de Help Desk. Após o recebimento deste 

login, é necessário realizar a alteração da senha e a partir daí, dar início aos registros no SIGA Mamãe.

GOIÁSGOIÁSGOIÁSGOIÁS    
SIGA Saúde Goiás, possui um Portal de Informações, com diversos assuntos relacionados ao 

Help Desk e Transparência. 

http://www.sigasaude.go.gov.br/ 

Na aba Transparência está localizado o Formulário de Cadastro de Usuários. 

Este formulário deverá ser preenchido pelo usuário, observando e respeitando o 

e encaminhado para o e-mail sigasaudegoias@saude.go.gov.br .

login e senha inicial serão definidos pela equipe SIGA, e devolvido ao e-mail solicitante.

http://extranet.sigasaude.go.gov.br/sms/ 
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de Cadastro de Usuários que também 

Transparência, que foram preenchidas e seus respectivos 

. Após o recebimento deste 

ício aos registros no SIGA Mamãe. 

SIGA Saúde Goiás, possui um Portal de Informações, com diversos assuntos relacionados ao Projeto, 

bservando e respeitando o TERMO DE 

mail sigasaudegoias@saude.go.gov.br . 

mail solicitante. 
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4444 LOGINLOGINLOGINLOGIN    
Ao acessar o SIGA pela primeira vez, são apresentados os campos de Login e Senha para serem inseridos e 

autenticados. Logo após a autenticação, serão orientados a realizar a alteração de senha. Sigas os passos:

No primeiro acesso, insira a senha informada pelo Help Desk.

Informe uma nova senha, e repita no campo Conformar Senha, em seguida, clique em 

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

imeira vez, são apresentados os campos de Login e Senha para serem inseridos e 

autenticados. Logo após a autenticação, serão orientados a realizar a alteração de senha. Sigas os passos:

No primeiro acesso, insira a senha informada pelo Help Desk. 

me uma nova senha, e repita no campo Conformar Senha, em seguida, clique em 
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imeira vez, são apresentados os campos de Login e Senha para serem inseridos e 

autenticados. Logo após a autenticação, serão orientados a realizar a alteração de senha. Sigas os passos: 

 

 

me uma nova senha, e repita no campo Conformar Senha, em seguida, clique em Confirmar. 
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Clique em Voltar. 

Faça novo login utilizando a sua senha pessoal.

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Faça novo login utilizando a sua senha pessoal. 
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5555 SIGA MAMÃESIGA MAMÃESIGA MAMÃESIGA MAMÃE    
Acesse: ATENDIMENTO>> SIGA Mamãe

5.1 Identificando a gestante 
Para iniciar o acolhimento e inserir os dados da gestante, é necessário realizar a identificação. Para isso, é 

necessário clicar no ícone  para abrir a tela de Pesquisa de Usuário.

Utilize um dos métodos de pesquisa e clique no botão 

1 – Cartão SUS 

2 – CPF 

3 – Nome e Nascimento 

 

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Mamãe 

Para iniciar o acolhimento e inserir os dados da gestante, é necessário realizar a identificação. Para isso, é 

para abrir a tela de Pesquisa de Usuário. 

dos métodos de pesquisa e clique no botão Consultar. 
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Para iniciar o acolhimento e inserir os dados da gestante, é necessário realizar a identificação. Para isso, é 
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Ao reportar o cadastro existente, selecione

registros, ou Selecionar, para dar continuidade 

O SIGA Mamãe é composto por 7 (sete) guias, é necessário o preenchimento dos dados obrigatórios em 

cada guia para que seja possível realizar a gravação dos dados, iniciando pela ordem apresentada na tela.

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Ao reportar o cadastro existente, selecione-o e clique em Novo Registro SIS Pré-Natal

, para dar continuidade a um pré natal iniciado anteriormente.

7 (sete) guias, é necessário o preenchimento dos dados obrigatórios em 

cada guia para que seja possível realizar a gravação dos dados, iniciando pela ordem apresentada na tela.
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Natal para novos 

um pré natal iniciado anteriormente. 

 

7 (sete) guias, é necessário o preenchimento dos dados obrigatórios em 

cada guia para que seja possível realizar a gravação dos dados, iniciando pela ordem apresentada na tela. 
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5.2 Dados da Usuária 
Logo na primeira guia, é necessário complementar os dados já

seguida informar os Dados do Acolhimento

Após o preenchimento completo dos dados, clique na próxima guia 

  

5.3 Gestação 
Na guia Gestação, assim como as demais guias, os campos destacados em vermelho são obrigatórios, 

exceto o No. SISPRENATAL, este campo é preenchido automaticamente após a gravação do atendimento 

realizado. 

Preencha os demais campos, de preferência na ordem 

nenhum campo em branco. 

Como destaque nessa guia, segue algumas orientações:

Ao inserir a data de última menstruação, a data prevista do parto e o tempo decorrido são preenchidos 

automaticamente. 

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Logo na primeira guia, é necessário complementar os dados já trazidos pelo cadastro de usuário, em 

Dados do Acolhimento. 

Após o preenchimento completo dos dados, clique na próxima guia Gestação. 

Na guia Gestação, assim como as demais guias, os campos destacados em vermelho são obrigatórios, 

, este campo é preenchido automaticamente após a gravação do atendimento 

de preferência na ordem em que são apresentados, para que não fique 

Como destaque nessa guia, segue algumas orientações: 

Ao inserir a data de última menstruação, a data prevista do parto e o tempo decorrido são preenchidos 

 

Página 9 

trazidos pelo cadastro de usuário, em 

 

Na guia Gestação, assim como as demais guias, os campos destacados em vermelho são obrigatórios, 

, este campo é preenchido automaticamente após a gravação do atendimento 

em que são apresentados, para que não fique 

Ao inserir a data de última menstruação, a data prevista do parto e o tempo decorrido são preenchidos 
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Marque todas as condições prévias de saúde que condiz com a saúde da gestante, para habilitar outras 

opções, clique na opção Outros como mostra na imagem:

Em Situação Vacinal, as informações inseridas nesse momento são referentes à data de acolhimento, ou 

seja, na primeira consulta. Em outras guias veremos que essas mesmas informações são solicitadas, que 

terão suas alterações conforme os atendimentos e acompanhamento do pré

Influenza e dTpa se marcadas como Sim

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

s condições prévias de saúde que condiz com a saúde da gestante, para habilitar outras 

como mostra na imagem: 

, as informações inseridas nesse momento são referentes à data de acolhimento, ou 

meira consulta. Em outras guias veremos que essas mesmas informações são solicitadas, que 

terão suas alterações conforme os atendimentos e acompanhamento do pré-natal.

Sim, deve-se informar a data em que foram imunizadas.
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s condições prévias de saúde que condiz com a saúde da gestante, para habilitar outras 

 

, as informações inseridas nesse momento são referentes à data de acolhimento, ou 

meira consulta. Em outras guias veremos que essas mesmas informações são solicitadas, que 

natal. 

se informar a data em que foram imunizadas. 
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5.4 Atendimentos 
A guia de atendimentos é onde serão inseridas as informações referentes aos atendimentos e 

acompanhamento do pré-natal. 

A partir da segunda consulta, é possível visualizar o histórico de atendimentos anteriores, inclusive alterar, 

caso seja identificado algum erro de registro.

O primeiro campo a ser preenchido, é o do Profissional do Atendimento. É possível realizar sua 

identificação de duas formas: 

Inserindo seu CNS no primeiro campo, ou clicar no ícone lupa

profissional. 

Preencha os demais campos conforme o atendimento prestado à gestante, o campo 

automaticamente, ao informar Altura e Peso.

Em Risco Gestacional, se informado como Sim, a Classificação do Risco torna

Em Consulta Odontológica deve-se informar se é de primeiro, segundo ou terceiro trimestre;

Suplementação: Ácido Fólico, Sulfato Ferroso ou ambos

Testes Rápidos: Hepatites Virais, Sífilis, HIV;

Em Situação Vacinal de acordo com o atendimento, diferente da in

situação vacinal da gestante deverá sofrer alterações conforme o acompanhamento da gestante é 

realizado. 

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

A guia de atendimentos é onde serão inseridas as informações referentes aos atendimentos e 

A partir da segunda consulta, é possível visualizar o histórico de atendimentos anteriores, inclusive alterar, 

a identificado algum erro de registro. 

O primeiro campo a ser preenchido, é o do Profissional do Atendimento. É possível realizar sua 

Inserindo seu CNS no primeiro campo, ou clicar no ícone lupa  para realizar a busca pelo nom

Preencha os demais campos conforme o atendimento prestado à gestante, o campo 

automaticamente, ao informar Altura e Peso. 

Em Risco Gestacional, se informado como Sim, a Classificação do Risco torna-se obrigatório.

se informar se é de primeiro, segundo ou terceiro trimestre;

Suplementação: Ácido Fólico, Sulfato Ferroso ou ambos; 

Testes Rápidos: Hepatites Virais, Sífilis, HIV; 

de acordo com o atendimento, diferente da informação inserida no acolhimento. A 

situação vacinal da gestante deverá sofrer alterações conforme o acompanhamento da gestante é 

 

Página 11 

A guia de atendimentos é onde serão inseridas as informações referentes aos atendimentos e 

A partir da segunda consulta, é possível visualizar o histórico de atendimentos anteriores, inclusive alterar, 

O primeiro campo a ser preenchido, é o do Profissional do Atendimento. É possível realizar sua 

para realizar a busca pelo nome do 

Preencha os demais campos conforme o atendimento prestado à gestante, o campo IMC é preenchido 

 

se obrigatório. 

 

se informar se é de primeiro, segundo ou terceiro trimestre; 

formação inserida no acolhimento. A 

situação vacinal da gestante deverá sofrer alterações conforme o acompanhamento da gestante é 
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Em Exames Solicitados, poderão ser solicitados exames individualmente, clicando em uma ou mais opções 

exibidas e em seguida, clicando no botão 

Eles serão trazidos para área de exames

Também temos a opção de solicitar exames, conforme o estágio da gravidez, clicando nos botões:

O grupo de exames referente ao período é adicionado à área de exames:

Para eliminar alguns destes exames, é necessário selecionar o exame, e clicar em 

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Em Exames Solicitados, poderão ser solicitados exames individualmente, clicando em uma ou mais opções 

em seguida, clicando no botão Adicionar. 

Eles serão trazidos para área de exames 

 

Também temos a opção de solicitar exames, conforme o estágio da gravidez, clicando nos botões:

 

O grupo de exames referente ao período é adicionado à área de exames: 

 

Para eliminar alguns destes exames, é necessário selecionar o exame, e clicar em 
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Em Exames Solicitados, poderão ser solicitados exames individualmente, clicando em uma ou mais opções 

 

Também temos a opção de solicitar exames, conforme o estágio da gravidez, clicando nos botões: 

Para eliminar alguns destes exames, é necessário selecionar o exame, e clicar em Excluir. 
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Temos ainda a opção de solicitar exames que não conste na tela de exibição. Pra isso é necessário marcar a 

opção Outros, pra que o ícone de pesquisa seja habilitado

Será aberta uma nova janela, para que seja realizada a pesquisa do exame desejado:

Insira o nome do exame, clique em Consultar

Confirmar. 

 

 

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Temos ainda a opção de solicitar exames que não conste na tela de exibição. Pra isso é necessário marcar a 

, pra que o ícone de pesquisa seja habilitado: 

 

Será aberta uma nova janela, para que seja realizada a pesquisa do exame desejado:

Consultar. Após a exibição dos procedimentos, selecione e clique em 
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Temos ainda a opção de solicitar exames que não conste na tela de exibição. Pra isso é necessário marcar a 

Será aberta uma nova janela, para que seja realizada a pesquisa do exame desejado: 

 

. Após a exibição dos procedimentos, selecione e clique em 
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5.5 Concluindo o Atendimento 
Somente após os preenchimentos das guias: Dados da Usuária, Gestação e Atendimentos é possível gravar.

Para isso, é necessário clicar no botão 

IMPORTANTE: 

Devido uma possível implementação futura de sistema de bilhet

de Goiás, a Guia Deslocamentos foi mantida. Nela consta um campo obrigatório que se não for 

respondido, irá impedir a gravação e a conclusão do atendimento. Trazendo a seguinte mensagem:

Para finalizar o atendimento e permitir a gravação

guia) e sempre marcar a opção “Não”.

Após a gravação, e confirmação dos dados, será exibido a confirmação de Operação Realizada com 

Sucesso: 

O número SISPRENATAL é um número int

SISPRENATAL WEB, estes número serão idênticos.

 

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

preenchimentos das guias: Dados da Usuária, Gestação e Atendimentos é possível gravar.

Para isso, é necessário clicar no botão Gravar, localizado no canto direito inferior da página.

Devido uma possível implementação futura de sistema de bilhetagem em transporte público no Estado 

de Goiás, a Guia Deslocamentos foi mantida. Nela consta um campo obrigatório que se não for 

respondido, irá impedir a gravação e a conclusão do atendimento. Trazendo a seguinte mensagem:

permitir a gravação, é necessário selecionar a guia Deslocamentos (última 

“Não”. 

 

Após a gravação, e confirmação dos dados, será exibido a confirmação de Operação Realizada com 

O número SISPRENATAL é um número interno do SIGA Saúde Goiás, assim que concluída a integração ao 

SISPRENATAL WEB, estes número serão idênticos. 
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preenchimentos das guias: Dados da Usuária, Gestação e Atendimentos é possível gravar. 

, localizado no canto direito inferior da página. 

agem em transporte público no Estado 

de Goiás, a Guia Deslocamentos foi mantida. Nela consta um campo obrigatório que se não for 

respondido, irá impedir a gravação e a conclusão do atendimento. Trazendo a seguinte mensagem: 

 

, é necessário selecionar a guia Deslocamentos (última 

Após a gravação, e confirmação dos dados, será exibido a confirmação de Operação Realizada com 

 

erno do SIGA Saúde Goiás, assim que concluída a integração ao 
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5.6 Histórico de Atendimentos 
Para acompanhar e visualizar os atendimentos e resultados anteriores 

Atendimentos o histórico. Para ter uma visão detalhada, é necessário selecionar pelo menos um 

atendimento e clicar no botão Visualizar

seu navegador, esse histórico será salvo em um arquivo na pasta Download

Histórico de Atendimento 

  

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Para acompanhar e visualizar os atendimentos e resultados anteriores basta localizar na guia 

o histórico. Para ter uma visão detalhada, é necessário selecionar pelo menos um 

Visualizar. Uma nova janela será exibida (dependendo da configuração do 

seu navegador, esse histórico será salvo em um arquivo na pasta Downloads). 
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basta localizar na guia 

o histórico. Para ter uma visão detalhada, é necessário selecionar pelo menos um 

. Uma nova janela será exibida (dependendo da configuração do 
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5.7 Exames Realizados 
Após cada solicitação de exames, é necessário inserir os resultados obtidos. Depois da identificação da 

gestante, selecione a guia Exames Realizados e marque o(s) exame(s) que foram solicitados.

Em Atendimento, selecione o atendimento correspondente à solicitação de exames, informe a data de 

realização, a especialidade do profissional e clique em 

Obs.: Se a realização de exames ocorrerem em datas diferentes, deixe em branco o campo 

Realização para que seja informado individualmente.

Para cada resultado, existe o campo de 

obtido. 

5.8 Puerpério 
Nesta guia, serão inseridas as informações referentes ao 

Familiar. 

Insira as informações conforme a realização do parto:

Em caso de encaminhamento para Planejamento Familiar, informar também os dados correspondentes.

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

Após cada solicitação de exames, é necessário inserir os resultados obtidos. Depois da identificação da 

gestante, selecione a guia Exames Realizados e marque o(s) exame(s) que foram solicitados.

ndimento, selecione o atendimento correspondente à solicitação de exames, informe a data de 

realização, a especialidade do profissional e clique em Adicionar. 

Obs.: Se a realização de exames ocorrerem em datas diferentes, deixe em branco o campo 

para que seja informado individualmente. 

Para cada resultado, existe o campo de Conduta, que deverá ser preenchido ou não, conforme o resultado 

Nesta guia, serão inseridas as informações referentes ao Parto, Recém-Nascido, Geme

Insira as informações conforme a realização do parto: 

Em caso de encaminhamento para Planejamento Familiar, informar também os dados correspondentes.
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Após cada solicitação de exames, é necessário inserir os resultados obtidos. Depois da identificação da 

gestante, selecione a guia Exames Realizados e marque o(s) exame(s) que foram solicitados. 

 

ndimento, selecione o atendimento correspondente à solicitação de exames, informe a data de 

Obs.: Se a realização de exames ocorrerem em datas diferentes, deixe em branco o campo Data de 

 

, que deverá ser preenchido ou não, conforme o resultado 

Gemelar e Planejamento 

 

Em caso de encaminhamento para Planejamento Familiar, informar também os dados correspondentes. 
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5.9 Interrupção 
A guia de Interrupção só deverá ser utilizada nos casos em que houve 

do Pré-Natal. Como não houve um desfecho (parto), esta informação se faz necessária para que seja 

identificado o motivo e a Busca Ativa por parte das Unida

do Pré-Natal. 

 

INFORMAÇÃO PROPRIETÁRIA 

A guia de Interrupção só deverá ser utilizada nos casos em que houve a interrupção do acompanhamento 

Natal. Como não houve um desfecho (parto), esta informação se faz necessária para que seja 

identificado o motivo e a Busca Ativa por parte das Unidades de Saúde na tentativa de realizar todo o ciclo 

 

 

Página 17 

a interrupção do acompanhamento 

Natal. Como não houve um desfecho (parto), esta informação se faz necessária para que seja 

des de Saúde na tentativa de realizar todo o ciclo 


