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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 para captar as informações das gestantes no 

estado de Goiás - Projeto SIGA Mamãe. 

2 O SIGA MAMÃE 

2.1 Projeto 
O Siga Mamãe, juntamente com o Siga Bebê, integra o programa Goiás Mais Competitivo e Inovador 

(GMCI). Este projeto permite o desenvolvimento da competitividade e melhoria da gestão pública no 

Estado de Goiás. Ele abrange, ainda, todas as áreas de atuação governamental e tem por foco a melhoria 

de indicadores sociais que impactam positivamente na qualidade de vida do cidadão. 

Tal projeto visa o monitoramento de enfermidades e ocorrências, inserção de informações de rotina da 

mãe e da criança, anexo de exames realizados, avaliação de consultas, entre outras ações. O que permitirá 

acompanhar a evolução gestacional e o primeiro ano de vida da criança, além de garantir a qualidade de 

vida desses pacientes. Um dos objetivos deste programa é reduzir a taxa de mortalidade materna e infantil 

em Goiás. 

2.2 Integração ao SISPRÉNATAL 
A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) dá um passo significativo com o objetivo de aprimorar 

o atendimento às gestantes de todo o território goiano e, ao mesmo tempo, garantir o repasse, pelo 

Ministério da Saúde. A partir desta integração os municípios terão o SIGA Mamãe como interface única 

para coleta de dados e o repasse do Ministério da Saúde ficará garantido. 

A integração dos dois sistemas foi desenvolvida pela Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) em 

parceria com a Gerência de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (Spais) e Projeto SIGA Bebê – 

que monitora indicadores de bebês em Goiás da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa). 

A partir de 1º de dezembro. Na primeira etapa, serão transmitidos os dados obrigatórios, relativos à 

identificação e informações básicas da gestante. 

Posteriormente, ainda em dezembro, serão repassados as informações não obrigatórias, entre os quais 

exames solicitados e seus resultados. Todos os dados registrados no SIGA Mamãe, compatíveis com o 

SISPRENATAL, serão enviados. 
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A partir dessa integração, os municípios, o Estado e a União terão acesso às informações sobre o 

monitoramento e a todos os procedimentos relacionados à assistência à gestante. 

Apesar de encaminhar as informações do Sisprenatal ao Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DataSUS), os municípios não têm acesso aos seus indicadores. A integração do SIGA Mamãe ao 

Sisprenatal permitirá o acesso a essas informações. 
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3 ACESSO 
O acesso ao SIGA pode ser feito diretamente à sua página: http://extranet.sigasaude.go.gov.br ou 

acessando a página do SIGA: http://www.sigasaude.go.gov.br, menu Acesso ao sistema>> SIGA Saúde 

Goiás. Recomendamos que o acesso seja sempre realizado pelo navegador Firefox. 

Ao acessar a página, será apresentado a tela de login: 

 

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

http://extranet.sigasaude.go.gov.br/
http://www.sigasaude.go.gov.br/
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Logo no primeiro acesso, é necessário alterar sua senha inicial, pra isso preencha os campos como mostra 

a imagem acima e clique em Confirmar. 

 

Será apresentada uma mensagem de que a senha foi alterada com sucesso. Clique em Voltar. 

Nome de usuário (login) 

 

Senha inicial 

 

Nova senha 

 

Repetir nova senha 
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Faça novo login utilizando a sua senha pessoal. 
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4 PREENCHIMENTO 
Para o preenchimento e o atendimento através do SIGA Mamãe e imprescindível que o cadastro da 

gestante seja realizado em CADASTRO>> Cartão SUS e que nenhum campo obrigatório fique sem 

informação. Caso isso aconteça, não será permitido realizar o atendimento. 

O acesso ao SIGA Mamãe pode ser feito de duas formas, acessando o menu ATENDIMENTO>> SIGA 

Mamãe ou clicando no ícone correspondente na tela inicial do SIGA: 

 

 

4.1 Abas do SIGA Mamãe 
O SIGA Mamãe é composto por Abas ou Guias, que auxiliam na orientação do preenchimento, 

segmentando as informações a serem preenchidas. São elas: 

Dados da Usuária: Primeira aba, utilizada para identificação da gestante e dados do acolhimento; 

Gestação: Informação sobre gestações anteriores e atuais, condições prévias de saúde, situação vacinal no 

acolhimento e local para obter o número e o retorno (status) do SISPrénatal. Seu preenchimento é 

realizado apenas uma vez; 

Atendimentos: Informações relacionadas aos atendimentos e acompanhamento, solicitação de exames, 

alteração de situação vacinal, etc. 

Exames Realizados: Informações sobre os resultados de exames solicitados e condutas; 

Puerpério: Informações referentes ao parto; 

Interrupção: Informações referentes à interrupção da gravidez ou do acompanhamento. 

Para realização do primeiro atendimento, é necessário o preenchimento das primeiras três abas: 

Dados da Usuária, Gestação e Atendimentos. 
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4.2 Dados da Usuária 
Para iniciar o acolhimento é necessário realizar a identificação da gestante. Ela pode ser feita informado o 

CNS no campo correspondente, ou clicando no ícone  para abrir a tela de Pesquisa de Usuário. 

 

Ao identificar a gestante, suas informações cadastrais serão apresentadas em tela, não permitindo sua 

alteração. Toda alteração necessária, deverá ser realizada no cadastro do usuário.  

Verifique se todos os campos estão preenchidos corretamente, do contrário não será permitido continuar 

ou finalizar o atendimento. 
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Para acessar as demais guias, além do cadastro é necessário informar os Dados do Acolhimento: 

 

4.3 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. Além do número, foi adicionado o campo Retorno do SISPRENATAL, que serve para informar ao 

usuário sobre alguma falha, ou se a gravação foi bem sucedida. 

 

A integração entre o SIGA Mamãe e o SISPrénatal ocorre por envio em lotes ao Ministério da Saúde. Os 

lotes são enviados em horários pré-determinados, neste caso, poderá ocorrer uma pequena demora na 

apresentação do No. SISPRENATAL. Caso não seja apresentado, entre em contato com o Help Desk do 

SIGA Saúde Goiás. 

 

Preencha os demais campos, de preferência na ordem em que são apresentados, para que não fique 

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. 
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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: 

 

A Situação Vacinal, foi reformulada, adequando-se ao SISPrénatal. Suas informações nesse momento são 

referentes à data de acolhimento, ou seja, na primeira consulta. Na aba Atendimentos, veremos que essas 

mesmas informações são solicitadas, mas que correspondem a suas alterações conforme os atendimentos 

e acompanhamento do pré-natal vão sendo realizados. 
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4.4 Atendimentos 
A aba Atendimentos também passou por algumas modificações, é nela 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. Antes era 

possível alterar, veja que agora não é mais possível, devido a remoção dos botões Alterar e Excluir.  

Isso porque além da integração ao SISPrénatal, o SIGA também gera um arquivo RAS, que poderá ser 

enviado ao e-SUS AB, gerando assim, sua produtividade e eliminando o retrabalho. 

O primeiro campo a ser preenchido, é o do Profissional do Atendimento. A pesquisa pode ser realizada por 

nome, por CNS ou clicando no ícone lupa  para realizar a busca mais precisa. 

Pode acontecer do profissional pesquisado, não ser identificado. Quando isso ocorrer é porque sua 

vigência foi expirada, entre em contato com Help Desk do SIGA Saúde Goiás. 

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

automaticamente, ao informar Altura e Peso. Atente-se ao registrar o Batimento Cardíaco Fetal, sempre 

que for preenchido, deve-se clicar no botão Adicionar, pra que seja registrado. 
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Suplementação, Testes rápidos e Situação Vacinal deverão ser marcados nos casos em que se aplica.  

 

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

exibidas e 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: 
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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 Excluir. 

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

 

Insira o nome do exame, clique em Consultar. Após a exibição dos procedimentos, selecione e clique em 

Confirmar. 
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4.5 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 Gravar, localizado no canto direito inferior da página. 

Note que antes havia uma aba, chamada Deslocamento. Devido o desuso, ela foi removida. 

 
Ao gravar, é apresentada uma nova janela com o resumo das informações preenchidas e os botões de 

Finalizar o Atendimento e Voltar para edição, para assegurar que os dados informados estão corretos, leia 

atentamente e clique em Finalizar o Atendimento. Caso deseje fazer alguma alteração, clique em Voltar 

para edição. 

 

Ao finalizar o atendimento, as informações inseridas não poderão mais ser alteradas e uma mensagem 

no topo da página será apresentada: 
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4.6 Histórico de Atendimentos 
Para acompanhar e visualizar os atendimentos e resultados anteriores basta localizar na guia 

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

atendimento e clicar no botão 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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4.7 Exames Realizados 
Esta aba sofreu alterações, agora para o seu preenchimento é necessário que a aba Atendimentos, 

também seja preenchida (Pelo menos os campos obrigatórios). 

Após o preenchimento da aba anterior, selecione a aba Exames Realizados e marque o(s) exame(s) que 

foram solicitados ou apresentados pela gestante. 

Em Atendimento, 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 Data de 

Realização para que seja informado individualmente ou preencha se todos forem do mesmo dia. 

 

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

obtido. 

 

Ao final, clique no botão Gravar. Novamente será apresentada a janela com o resumo de informações, 

podendo ser concluído ou voltar para edição. 
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4.8 Puerpério 
Nesta guia, serão inseridas as informações referentes ao Parto, Recém-Nascido, Gemelar e Planejamento 

Familiar. 

Insira as informações conforme a realização do parto: 

 

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

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

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

todo o ciclo do Pré-Natal. 

 

Para o seu preenchimento, não há nenhum pré-requisito. Mas caso essa interrupção seja temporária, 

como por exemplo: abandono, viagem, mudança por curto período e a gestante desejar retomar o seu pré-

natal. A informação poderá ser apagada, mas nestes casos, terá que ser obrigatoriamente registrado algum 

atendimento, na aba Atendimentos. 


