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SIGA-SAÚDE — Sistema Integrado de 
Gestão da Assistência à Saúde  
100% de adesão ao SUS. 



Introdução 

A Tecnologia da Informação vem ocupando um lugar de destaque nas 

organizações por ser um recurso estratégico e necessário à modernização 

dos processos de trabalho. Implantar um sistema de informação na rede 

pública do Município de São Paulo significava, já de início, garantir a 

consonância com a PNIIS – Política Nacional de Informação e Informática 

em Saúde – v. 2.0 (março/2004) “promover o uso inovador, criativo e 

transformador da tecnologia da informação, para melhorar os processos de 

trabalho em saúde”. 

 



Metodologia 

O sistema SIGA-Saúde foi desenvolvido a partir dos sistemas: 

 

 

 

O código fonte possui licença de software público, o que torna seu uso 

livre. 

 Cartão Nacional de Saúde 

 Sistema de Regulação do Ministério da Saúde 



Metodologia 
 

Para a sua implantação foi divulgado um documento norteador, tratando 

das competências e responsabilidades de cada segmento envolvido no 

processo de informatização.  

Foram contratados estagiários e técnicos de informática para garantir a 

qualificação do suporte, pois a Secretaria Municipal da Saúde não conta 

com esta categoria profissional. 

 



Resultados e discussão 
 

O SIGA-Saúde é um sistema online, modular e sua arquitetura permite a 

integração com outros sistemas. Em operação há oito anos, são 18.881.218 

de pacientes cadastrados!  

Otimiza e qualifica os seguintes processos de trabalho: 

• Cadastro de usuários 

• Cadastro de profissionais 

• Agendamentos locais, regulados e contra-referenciados  



Resultados e discussão • Registro reduzido dos atendimentos 

• BPA – Boletim de Produção Ambulatorial 

• Vacinas  

• Acompanhamento nos Programas:  

Mãe Paulistana 

AMG –  Automonitoramento Glicêmico 

Bolsa Família 

PTFC - Prevenção e Tratamento de Feridas Crônicas 

IPD - Insumos para Pessoas com Deficiência 

  

 

 



Resultados e discussão 
Os indicadores da utilização do sistema são expressivos:  

Isso apenas no 1º semestre de 2012. 



Conclusões 
 

A Secretaria Municipal da Saúde, visando a modernização da gestão, 

investiu na implantação do SIGA-Saúde, promovendo uma transformação 

revolucionária e de grande magnitude ao viabilizar a integração de todos os 

processos de Assistência, Promoção e Regulação de Saúde, fundamentando 

a premissa do SUS em toda a sua abrangência. 



Conclusões 
 

A possibilidade de expansão do seu uso beneficiará outras esferas do 

governo, ao criar a possibilidade de integração das unidades de saúde do 

país, fortalecendo, assim, a Gestão do SUS. 

Sua performance / operação,  garantiu-lhe o  Prêmio Java One  e a 

avaliação da Rockfeler Fundation,   de que pode ser disponibilizado a outros 

países para fins de organização da assistência. 

 



Obrigada! 
Thank you! 
Muchas Gracias! 
Danke-Merci-Grazie! 
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