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1 INTRODUÇÃO 

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 SIGA SAÚDE GOIÁS, voltado aos Recepcionistas no uso 

de suas principais funções. 

2 INÍCIO DE ATIVIDADES 
Os Recepcionistas são responsáveis pelo cadastro de usuários, agendamento/remarcação de consultas e 

pela recepção e acolhimento dos pacientes. 

3 CADASTRO/ ATUALIZAÇÃO DE USUÁRIOS 
O cadastro de usuários no SIGA e no Cartão Nacional de Saúde é para todos, inclusive os profissionais de 

saúde. Sendo assim, todos deverão possuir estes cadastros, a fim de se obter todos os benefícios que o 

SIGA possa proporcionar. 

3.1 CADASTRO>> Cartão SUS 
É o meio por onde se realizará as consultas ou cadastros dos usuários. Como sempre é enfatizado, é muito 

importante que o cadastro seja realizado na presença do usuário em posse de seus documentos 

(identidade, CPF, comprovante de endereço, CNS). Os dados de preenchimento obrigatório nunca devem 

ser ignorados e sempre utilizar dados que foram prestados pelo usuário/paciente. 

Orientações e melhores práticas, vide o Cartão SUS, disponibilizado na aba Transparência do Portal SIGA. 

  

http://sigasaude.go.gov.br/wp-content/uploads/2016/08/Cartao_SUS.pdf
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4 AGENDAMENTO 
Preconizado pelo DAB – Departamento de Atenção Básica, a Atenção Primária é realizada através de 

atendimento por agendamento. Sendo assim, uma das funções do SIGA é disponibilizar e organizar as 

agendas dos profissionais de saúde em cada unidade. 

4.1 AGENDA>> Agendamento 
Para realizar uma busca geral que traga todas as agendas existentes na Unidade, basta clicar em Consultar. 

Para realizar uma busca mais precisa, trazendo o profissional, período específico ou por especialidade, 

utilize os filtros correspondentes e clique em Consultar. 

 

Após a consulta, como resultado, serão apresentadas as agendas disponíveis na Unidade. Clique em Novo, 

para realizar o Agendamento. 
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Em seguida, será solicitado os Dados do Paciente. Informe através do Número do CNS ou Por nome e Data 

de Nascimento: 

 

Os demais campos serão inseridos automaticamente conforme cadastrados. 

Clique em Gravar, para finalizar o Agendamento. 

5 REMARCAR AGENDAMENTO 

5.1 AGENDA>> Agendamento 
A remarcação de agendamento pode ser realizada sempre que houver a necessidade de alteração de data 

e horário.  Para tanto, é necessário que ainda tenha agendas (vagas) disponíveis na data e horário 

desejado. Para realizar uma remarcação é necessário acessar o Menu AGENDA>> Agendamento e alterar o 

Status de Agenda “Livre” para Agenda “Ocupada” e clicar em Consultar. 

 

Como resultado, serão exibidas as agendas que estão ocupadas: 
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Logo abaixo dos registros exibidos, estarão disponíveis botões de ações, para remarcar um agendamento, 

selecione o paciente desejado e clique em Remarcar Agendamento. 

 

Note que novos campos são adicionados ao final da página, informando a Origem e habilitando o Destino 

para que seja selecionados nova data e horário. 

Altere o Status de Agenda “Ocupada” para Agenda “Livre” e clicar em Consultar. Agora, você estará em 

busca de agendas disponíveis para realizar a mudança. 
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As agendas livres serão listadas: 

 

 

Selecione a agenda desejada e clique no botão Destino para indicar a alteração. Clique no botão Confirmar 

Remarcação para que a alteração seja realizada. 
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6 RECEPÇÃO DE USUÁRIOS (DEMANDA ESPONTANEA) 
A demanda Espontânea também é uma forma de atendimento preconizada pelo DAB, e por isso, o SIGA 

Saúde traz essa funcionalidade. 

6.1 ATENDIMENTO>> Recepção de Usuários 
Ao acessar o menu ATENDIMENTO>> Recepção de Usuários clique no botão Adicionar, e identifique o 

paciente. Observe que seu Status já está como “Presente” isso porque, entende-se que o paciente está na 

Unidade e logo será atendido. Selecione a especialidade para que o paciente seja visto pelo profissional em 

sua lista de atendimento. 

 

Preencha os demais campos que achar necessário e clique em Incluir. Ao retornar para a tela de recepção, 

as informações de status e tempo serão apresentadas para acompanhamento do paciente: 

 


