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1
1.1

INTRODUÇÃO
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, no uso de suas principais funções.

2

INÍCIO DE ATIVIDADES

Para a realização do cadastro de equipes, é necessário antes alguns outros cadastros. Também é
importante ter em mão o maior número de informações que poderá auxiliar no momento em que for
realizar as configurações no SIGA Saúde Goiás.

3

SEGMENTO TERRITORIAL

O segmento é um conjunto de áreas contíguas que pode corresponder à delimitação de um Distrito
Sanitário, de um a Zona de Informação do IBGE ou a outro nível de agregação importante para o
planejamento e avaliação em saúde no Município. É a divisão territorial utilizada para a análise espacial
dos dados em um determinado município.

3.1

CADASTRO>> Estabelecimentos e Profissionais>> Segmentos

Clique em Consultar para verificar se já possui algum segmento cadastrado. Caso não tenha, é possível
realizar o cadastro na mesma tela. Aqui como exemplo, utilizaremos os seguintes segmentos genéricos:
00 – SESGO
01 – DISTRITO NORTE
02 – DISTRITO SUL
03 – DISTRITO LESTE
04 – DISTRITO SUDOESTE
05 – DISTRITO NOROESTE
Para definir os próprios segmentos territoriais, é necessário indicar quais são urbanos ou rurais, e
atribuir-lhes códigos sequenciais de dois algarismos.
Clique em Adicionar, em seguida informe o código e a descriação e por fim, clique em Gravar. Repita os
passos para adicionar outros segmentos.
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Ao final, clique em Consultar para obter o resultado dos segmentos cadastrados:

4

EQUIPES

Para o cadastro de equipes, é importante ter os dados dos profissionais que compõe as suas equipes (eles
já devem estar cadastrados no SIGA Saúde Goiás), assim como os dados da equipe em si.

4.1

CADASTRO>> Estabelecimentos e Profissionais>> Equipes

Clicar em Consultar, e verifique se já possui alguma equipe cadastrada, é possível que já tenha. Neste caso
não é necessário cadastrar uma nova, apenas altera-la.

Na busca realizada foram encontrados dois registros, neste caso irei selecionar a equipe desejada e clicar
no botão Alterar. Caso não possua nenhum, basta clicar em Adicionar.
Preencha os campos destacados em vermelho referente à sua equipe, eles são obrigatórios e a falta dessas
informações irá impedir a gravação no final do preenchimento.
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Depois de preencher os dados da equipe, é hora de informar os profissionais que pertencem à equipe.
Clique na lupa para localizar o profissional, depois clique em Adicionar. Repita os passos até que toda
equipe seja adicionada.

O mesmo deve ser feito para os ACS’s – Agentes Comunitários de Saúde, com a diferença que deverá
informar a Micro Área pertencente ao ACS.

Ao final, clique em Gravar, para finalizar o cadastro.
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