
INSTRUTIVO 

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO EM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE 
 
Diagnóstico situacional de saúde. 
 
O diagnóstico situacional de saúde reunirá as informações necessárias para que a rede local de saúde 
posso planejar, programar, avaliar e executar ações de saúde necessários em decorrência dos impactos 
advindos do rompimento da barragem de Fundão. 
 
Para a construção do Diagnóstico Situacional de Saúde, um conjunto de informações são necessárias, tais 
como:  

 
1.1 Perfil sócio, econômico e demográfico do território; 
1.2 Perfil epidemiológico da população; 
1.3 Estrutura de saúde existente; 
1.4 Diagnóstico da situação de saúde; 
 
Para a realização dessa atividade, será utilizada a Matriz para Diagnóstico de Situação de Saúde (Anexo 
1). 
 
Fase 1 – Levantamento dos Dados: 

 
Realizar encontros de toda a equipe para apropriação e organização dos dados e informações necessários; 
- Significado e objetivo do diagnóstico situacional; 
- Roteiro para o diagnóstico situacional, incluindo os aspectos territorial-ambiental, demográfico, sócio-
econômico-cultural, epidemiológico, de serviços e atendimentos, perfil institucional; 
- Metodologia e instrumentos para cada etapa; 
- Importância do diagnóstico situacional para a programação das ações 
Definir os responsáveis e o cronograma de cada etapa. 
Realizar o levantamento de todos os dados existentes. 
Realizar a articulação com a Unidades Regional de Saúde de referência: rede micro e macrorregional, 
suporte e retaguarda especializada disponível e/ou utilizada.  

 
Observação:  
Para a obtenção das informações primárias, é importante realizar entrevistas com informantes chaves – 
pessoas da região que têm informações e podem contribuir para o diagnóstico. 
Os dados devem ser levantados a partir dos sistemas de informação do SUS e outros, tais como, o IBGE… 
Os dados deverão ser organizados seguindo os perfis - territorial e ambiental, demográfico, sócio-
econômico, epidemiológico e assistencial, considerando a região ou macrorregião. 
 
Fase 2 - análise e apresentação dos dados  

 
Sistematização e análise das informações pelas equipes gestoras e profissionais de saúde do município e 
população. 
Sistematização e análise das demandas de saúde da população.  
Elaborar o relatório do diagnóstico situacional de saúde com uma análise crítica do município. 
 
Fase 3 – Plano de Ação  
 

 
Observação: Para todas as etapas descritas acima, é fundamental que sejam relacionadas as dinâmicas 
locais para a definição das práticas de saúde no município. 



ANEXO 1 

 

Matriz para Diagnóstico de Situação de Saúde 

1) Dados de Identificação 

Município: 

Secretário Municipal de Saúde: 

Equipe de Profissionais: 

Comissão dos Atingidos: 

Assessoria Técnica: 

 

2) Construção do Mapa da Saúde  

3) Caracterização Populacional 

Perfil sócio, econômico e demográfico do 

território. 

 

 

4) Caracterização do Sistema Local de Saúde 

Número de Unidade Básicas de Saúde 

Número de Equipes de Saúde da Família 

Cobertura de APS no município 

Serviços ambulatoriais 

Serviços de Referência secundária 

Serviços de Referência Hospitalar 

Outros... 

 

 

5) Perfil epidemiológico da População   

6) Indicadores de Saúde 

Descrever os indicadores básicos de saúde (ver 

referência) 

 

DIRETRIZES PARA A INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

1. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 

2. PROMOÇÃO DA SAÚDE 

3. TERRITÓRIO INTEGRADO ENTRE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

4. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 

5. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

6. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Análise de Situação de Saúde 

Elaboração do Mapa da Saúde Identificação de problemas 

Perfil sócio, econômico, demográfico do 

território e epidemiológico 

 

Priorização dos problemas 

Ações  Plano de Ação 

Monitoramento e Avalição  Acompanhamento e análise crítica das ações 

 

Plano de Ação 

 

 

 
 Problema  

 Metas / Objetivos 

 Ações 

 Indicador / Avaliação 

 Prazos 

 Recursos 

 Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - CT-IPCT 

Prezada Gestora/Prezado Gestor,  

A Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais - CT-IPCT foi instalada 

em junho de 2017 para assessorar o CIF no monitoramento das ações implementadas pela 

Fundação Renova, com vistas a reparar e mitigar os efeitos do desastre do rompimento 

da barragem do Fundão sobre essas populações. De acordo com a Deliberação n° 07 do 

CIF. a CT-IPCT é competente para orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar os 

seguintes programas (artigo 14): I - Programa de proteção e recuperação da qualidade de 

vida dos povos Indígenas, previsto na cláusula 08, I, c, do Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta (TTAC) (Programa 03); e II - Programa de proteção e 

recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais, previsto 

na cláusula 8,1, d, do TTAC (Programa 04). 

Para conhecimento, o Estado do Espírito Santo possui em seu território 08 Povos e 

Comunidades Tradicionais, estes que de acordo com o Decreto nº 6040/2007 são 

considerados como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição” 

Ainda de acordo com o órgão de Promoção da Igualdade Racial do Estado do ES, estão 

presentes ao longo do território capixaba Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas, 

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e de Terreiros, Povos Ciganos, 

Pescadores Artesanais, Pomeranos e Extrativistas e Extrativistas Costeiros Marinhos. 

 

Diante disso a CT-Saúde em um trabalho conjunto com a CT-IPCT com o objetivo de 

melhor orientá-las(os) quanto aos procedimentos específicos no que tange os Povos e 

Comunidades Tradicionais presente nos locais do desastre, solicita que resposta as 

perguntas abaixo: 

 



a) Dos segmentos acima informado (ou outros que não estejam presentes na 

informação), você tem conhecimento da presença dos Povos e Comunidades 

Tradicionais presentes na localidade em que ocorreu o desastre e que você 

atua? Caso afirmativo, quais? 

    

 

 

 

 

 

b) Caso afirmativo, já foi realizada alguma intervenção ou execução de política 

pública de saúde  direcionada a estes povos e comunidades tradicionais? Quais?  

 

 

 

 

 

c) Neste plano de ação em construção, quais iniciativas e políticas públicas o seu 

município pode ofertar para este público, considerando suas especificidades 

(culturais, sociais, territoriais)?  
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