
Tutorial do Catálogo Digital

Parabéns, você recebeu o acesso ao Catálogo Digital da Goiás Saúde, uma ferramenta 
inovadora, que permite a você conhecer todo nosso portfólio, seja por indústria, por ca-
tegoria, princípio ativo, entre outros fi ltros e ordenamentos que vamos detalhar a seguir.

Quando você foi cadastrado, recebeu através do seu e-mail, uma senha de acesso 
ao Catálogo Digital e o endereço web (www.catalogo.goiassaude.com). O login é o seu 
próprio e-mail.

Caso tenha perdido a sua senha, pode solicitar o reenvio da mesma, através do ven-
dedor da Goiás Saúde que lhe atende, seja Televendas ou Representante. 

Quando acessar o site, seja pela primeira vez ou não, caso deseje, pode alterar essa 
senha. Clique no ícone Alterar Senha, no canto direito superior da página inicial e siga as 
instruções.

Como utilizar o Catálogo Digital?

Na página inicial, clique em Abrir Filtros. Vão aparecer do lado direito da tela as 
seguintes opções:

Na parte superior:
• Limpar: utilizar para limpar fi ltros selecionados
• Filtrar: utilizar sempre que defi nir um fi ltro de pesquisa
• Fechar: utilizar para fechar a tela 

Abaixo da parte superior:
• Código do Produto: digite o código do produto desejado e clique em Filtrar. Será 

mostrada uma foto com as informações do produto, tais como: Descrição, Código Inter-
no na Goiás Saúde, Referência, Princípio Ativo, Código de Barra, PMC e Preço Fábrica. 
Clicando em Ver mais imagens a foto será ampliada.

• Nome do produto: digite o nome completo ou parte do nome do produto que quer pes-
quisar e clique em Filtrar. Será mostrada uma foto com as informações do produto, 
tais como: Descrição, Código Interno na Goiás Saúde, Referência, Princípio Ativo, Códi-
go de Barra, PMC e Preço Fábrica. Clicando em Ver mais imagens a foto será ampliada.

• Referência: digite o nome completo ou parte do nome do produto referência que quer 
pesquisar e clique em Filtrar. 

• Medicamentos: clique no ícone V e serão listadas as principais categorias de Medica-
mentos. Pode pesquisar as categorias ou digitar o nome ou parte do nome da categoria 
desejada. Ao identifi cá-la, clique no quadrado ao lado da descrição e logo após em 
Filtrar. Serão mostrados os Medicamentos, em ordem alfabética, de todas as indús-
trias e apresentações ativas na Goiás Saúde. Após esse fi ltro você pode aplicar o fi ltro 
indústria simultaneamente, como pode ordenar os produtos por Indústria, Princípio 
Ativo, Mais Vendidos, Preço Fábrica ou PMC (Preço Máximo ao Consumidor). Para tanto, 



clique em Ordenar por e selecione a ordenação desejada. Pode ordenar também em 
crescente ou decrescente, clicando em Ordem e selecionando a opção desejada.

• Correlatos: clique no ícone V e serão listadas as principais categorias de Correlatos. 
Pode pesquisar as categorias ou digitar o nome ou parte do nome da categoria deseja-
da. Ao identifi cá-la, clique no quadrado ao lado da descrição e logo após em Filtrar. 
Serão mostrados os Correlatos, em ordem alfabética, de todas as indústrias e apre-
sentações ativas na Goiás Saúde. Após esse fi ltro você pode aplicar o fi ltro indústria 
simultaneamente, como pode ordenar os produtos por indústria ou mais vendidos. Para 
tanto, clique em Ordenar por e selecione a ordenação desejada. Pode ordenar também 
em crescente ou decrescente, clicando em Ordem e selecionando a opção desejada.

• Suplementos: clique no ícone V e serão listadas as principais categorias de Suplementos. 
Pode pesquisar as categorias ou digitar o nome ou parte do nome da categoria desejada. 
Ao identifi cá-la, clique no quadrado ao lado da descrição e logo após em Filtrar. Serão 
mostrados os Suplementos, em ordem alfabética, de todas as indústrias e apresenta-
ções ativas na Goiás Saúde. Após esse fi ltro você pode aplicar o fi ltro indústria simulta-
neamente, como pode ordenar os produtos por indústria ou mais vendidos. Para tanto, 
clique em Ordenar por e selecione a ordenação desejada. Pode ordenar também em 
crescente ou decrescente, clicando em Ordem e selecionando a opção desejada.

• Indústrias: clique no ícone V e serão listadas todas as indústrias que fazem parte do 
portfólio da Goiás Saúde. Pode pesquisar as indústrias ou digitar o nome ou parte do 
nome da indústria desejada. Ao identifi cá-la, clique no quadrado ao lado da descrição 
e logo após em Filtrar. Serão mostrados os Medicamentos, em ordem alfabética, da 
indústria selecionada. Após esse fi ltro você pode ordenar os produtos por Princípio Ati-
vo, Mais Vendidos, Preço Fábrica ou PMC (Preço Máximo ao Consumidor). Para tanto, 
clique em Ordenar por e selecione a ordenação desejada. Pode ordenar também em 
crescente ou decrescente, clicando em Ordem e selecionando a opção desejada.

• Princípio Ativo: clique no ícone V e serão listadas todos os Princípios Ativos que fazem 
parte do portfólio da Goiás Saúde. Pode pesquisar os Princípios Ativos ou digitar o nome 
ou parte do nome do Princípio Ativo desejado. Ao identifi cá-lo, clique no quadrado ao 
lado da descrição e logo após em Filtrar. Serão mostrados os Medicamentos, em ordem 
alfabética, do Princípio Ativo selecionado. Após esse fi ltro você pode ordenar os produ-
tos por Indústria, Mais Vendidos, Preço Fábrica ou PMC (Preço Máximo ao Consumidor. 
Para tanto, clique em Ordenar por e selecione a ordenação desejada. Pode ordenar 
também em crescente ou decrescente, clicando em Ordem e selecionando a opção 
desejada.

Importante: Todas as vezes que quiser fazer uma nova busca, sem ser simultânea 
com fi ltro(s) já aplicado(s), deve-se clicar em Limpar (parte superior). Dessa forma, todos 
os fi ltros aplicados serão retirados, não interferindo em uma nova pesquisa.

Se ainda tiver qualquer difi culdade ou dúvida, após ler o Tutorial, envie um e-mail 
para comercial01@goiassaude.com informando seu nome e telefone de contato, que ire-
mos ligar para você e esclarecer todas as suas dúvidas.


