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Oficina: ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE NA REGIÃO 

 
 
Trabalho para avaliação – Diagnóstico situacional de saúde.  
 

O diagnóstico situacional de saúde deverá reunir as informações necessárias 

para que a equipe do hospital conheça o território regional e a população residente 

sob a sua responsabilidade. 

É de fundamental importância para que a equipe possa programar as ações de 

saúde e, posteriormente, avaliar o impacto destas ações na situação de saúde da 

população. 

O conjunto de informações dos municípios integrantes da região de saúde, 

permite o conhecimento da situação de saúde da região ou macrorregião. 

 

Sendo composto pelo: 

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 da atividade devem-se seguir as orientações realizadas na 

oficina e pode-se utilizar a Matriz 1 Roteiro para Diagnóstico Regional de Saúde 
(Anexo 1), como apoio para consolidação das informações. As fases de preparação 
são extremamente importantes para seqüenciar os dados e assim realizar a 
interpretação da informação. 
 
Fase 1 - preparatória: 

 Realizar encontros de toda a equipe para apropriação e organização do 

processo de diagnóstico situacional: 

 Significado e objetivo do diagnóstico situacional; 

 Roteiro para o diagnóstico regional (ou macrorregional), 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 do 

hospital na sua região (ou macrorregião) de responsabilidade; 

 Definir os responsáveis e o cronograma de cada etapa. 
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 Realizar o levantamento de todos os dados existentes. 

 Solicitar a colaboração das Regionais de Saúde e das Secretarias Municipais 

de Saúde sempre que necessário. 

 

Fase 2 - levantamento de dados regionais: 
 Coletar os dados seguindo o Roteiro para Diagnóstico Regional de Saúde, que 

apresenta os dados e as fontes padronizadas para a identificação da região. 

 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. 

 Alguns dados requeridos correspondem à somatória dos dados dos 

diagnósticos regionais de saúde. Outros devem ser levantados a partir dos 

sistemas de informação e de outros registros da SESA, IBGE, IPARDES, 

Ministério da Saúde, entre outros. 

 Os dados deverão ser organizados por região, possibilitando um conhecimento 

mais preciso da sua população, seguindo os perfis - territorial e ambiental, 

demográfico, sócio-econômico, epidemiológico e assistencial -, considerando a 

região ou macrorregião. 

 

Fase 3 - análise e apresentação dos dados: 
 Realizar encontro com o Colegiado de Gestão para apresentação do Roteiro, 

coletada dos dados, sistematização e análise das informações. 

 Realizar encontro com a equipe do hospital, envolvendo as gerências das 

unidades e técnicos, para apresentação e discussão dos dados coletados. 

 Comparar os dados com os parâmetros existentes e analisá-los, considerando 

as orientações apresentadas na oficina. 

 Elaborar o relatório do diagnóstico regional de saúde. 

 O diagnóstico deverá enviado para o e-mail: taportella@gmail.com até a data 

da próxima oficina.    
 Junto ao descritivo do diagnóstico situacional deve ser realizado um panorama 

geral com uma análise crítica situacional de saúde da sua área, a qual 

deverá ser individual.  
 

Referencial para idealização da oficina e diagnóstico situacional de saúde: 

PARANÁ. Manual das oficinas do Curso de Gestão Hospitalar dos HOSPSUS - Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná. Curitiba: SESA, 2013,17 a 31p.  
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Anexo 1  
 

 

 
 
 
 

 
[Digite uma citação 


