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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, voltado aos Administradores
Municipais no uso de suas principais funções.

2

INÍCIO DE ATIVIDADES

Os Administradores municipais são responsáveis pelo cadastro de usuários, profissionais, estabelecimentos
e suporte. E como tal, deve ter em posse todos os dados necessários para a realização ou atualização
destes cadastros.

3

CADASTRO DE USUÁRIOS/PROFISSIONAIS

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 destes profissionais. Como sempre é enfatizado,
grande parte dos profissionais já possuem seus cadastros na base do SIGA, por isso é interessante que a
busca por estes profissionais sejam realizadas por CPF, e não pelo número do CNS que é voltado à
população em geral.

4

CMES – CADASTRO MUN. ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

O CMES deve ser revisado constantemente para que os estabelecimentos e profissionais estejam
condizentes com a realidade do município. É nessa área que o administrador irá realizar os manejos e
remanejamentos dos profissionais sempre que for necessário.

4.1

CADASTRO>> Estabelecimentos e Profissionais

Através dos submenus, podemos dividir o CMES em 3 áreas:
Estabelecimento (Informações Básicas, Informações Gerais e Cadastrar Hierarquia) – informações que
caracterizam os estabelecimentos, unidades, etc;
Profissionais (Profissionais e Relatório de Profissionais) – Vinculação de profissional à unidade, CBO, carga
horária, etc. Para essas e outras informações relacionadas, acesse CMES na aba Transparência do Portal
SIGA.
Equipes (Segmentos e Equipes) – Pode-se criar um novo segmento ou criar novos se houver necessidade,
assim como cadastrar suas equipes de saúde conforme o modelo de atenção. Para mais informações, vide
Cadastro de Equipes, disponibilizado na aba Transparência do Portal SIGA.
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5
5.1

EXPORTAR BPA
ATENDIMENTO>> Relatórios>> BPA

Após logar na unidade desejada, acesse: ATENDIMENTO>> Relatórios>> BPA, como mostra na imagem
abaixo:

Verifique se já foi realizada alguma solicitação, e se seu status está como processado. Caso esteja, já é
possível realizar o download do arquivo, clicando no link “Processado”.
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Além disso, o download fica disponível por 7 dias, a partir da data de solicitação. Passado esse período,
outra solicitação deverá ser realizada, seguindo os passos abaixo:
Clique no botão Adicionar, selecione a Competência desejada e o Tipo de Relatório, e por fim, clique em
Gerar off-line.

No exemplo acima, está sendo gerado o BPA Consolidado da Unidade Centro Municipal de Saúde de
Aparecida do Rio Doce, na competência 09/2016, de período 01/09/2016 à 30/09/2016.
Após clicar em Gerar off-line, retornará para a tela anterior, onde o link correspondente a sua solicitação
ficará disponível em alguns minutos após o seu processamento.
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6

EXPORTAR RAS

RAS é o Resumo de Atendimento Simplificado, que agora poderá ter como fonte de informação o SIGA
Saúde. Através dele já é possível gerar 4 fichas do e-SUS AB. São elas: Atendimento Individual,
Atendimento Odontológico Individual, Procedimentos e Atividade Coletiva.

6.1

ATENDIMENTO>> Relatórios>> RAS

Após logar na unidade desejada, acesse: ATENDIMENTO>> Relatórios>> RAS, como mostra na imagem
abaixo:

Verifique se já foi realizada alguma solicitação de acordo com seu tipo (ficha desejada), e se seu status está
como processado. Caso esteja, já é possível realizar o download do arquivo, clicando no link “Processado”.
Diferente do BPA, as fichas ficam disponíveis para download por 30 dias a partir da data de solicitação.
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Caso deseja solicitar o processamento de uma ficha para que seja gerado seu RAS, clique em Adicionar,
informe a Competência e o Tipo de RAS, só então, clique em Gerar Off-line.

Aguarde a alteração de status para Processado para realizar o download.

Repita os passos para gerar as demais fichas.

7

IMPORTAR RAS

O processo de importação do RAS no e-SUS AB está descrito em outro manual. Caso necessite, acesse a
aba Transparência do Portal SIGA e veja Importar Dados SIGA x e-SUS AB.

8

HELP DESK

O suporte ao SIGA Saúde é preferencialmente realizado através do Help Desk, sistema que permite a
abertura de chamados, podendo informar sua solicitação ou dúvida, permitindo inserir detalhes e arquivos
aos chamados, facilitando o entendimento por parte da equipe de suporte do SIGA.
O acesso a ele é realizado através do endereço eletrônico:
http://helpdesk.sigasaude.go.gov.br/otrs/customer.pl
Todos os administradores municipais possuem seu login e senha de acesso, entregues logo após a
implantação. Caso não tenha recebido, entrem em contato com a equipe de suporte e solicite
imediatamente.
Para mais informações, vide o Guia Rápido do Usuário, disponibilizado na aba Transparência do Portal
SIGA.
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