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Apresentação

OBJETIVO



Diagnóstico territorial
O conhecimento da realidade é o primeiro passo 
para o planejamento e a programação das ações, 
considerando que a saúde é o resultado de diver-
sos aspectos das condições de vida das pessoas 
em determinado território. Isso inclui aspectos, 
como: alimentação, renda, condições de trabalho, 
transporte, lazer e acesso aos serviços de saúde. 
Todos esses fatores fazem parte de processos 
dinâmicos que exigem um diagnóstico contínuo.

 



Diagnóstico territorial
Dessa forma, é fundamental que o planejamento 

necessidades e os problemas das pessoas que ali 
vivem.
 
Torna-se necessário o conhecimento de dados 
populacionais, socioeconômicos e culturais do 
território. Durante a realização do diagnóstico, o 
responsável pela saúde bucal da região deve 
subsidiar a equipe com informações gerais e 

1.

Além do reconhecimento de forma presencial, é 
também necessário lançar mão de dados 
populacionais, socioeconômicos e culturais do 
território. 

Na publicação A Saúde Bucal no Sistema 
Único de Saúde, você encontrará textos 
interessantes sobre os principais agravos 
de saúde bucal e seus aspectos 
conceituais, epidemiologia do agravo e os 
principais fatores de risco para cada um 
deles. 

PARA SABER MAIS

 
 A Saúde Bucal no Sistema 

Único de Saúde

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal_sistema_unico_saude.pdf


Diagnóstico territorial



Diagnóstico territorial
Segundo a Organização Pan-Americana de 
Saúde, quando se trata de produção de 
informação de saúde há uma hierarquia de 
conceitos: o dado é a unidade primária que, ao ser 
trabalhada, gera um indicador; este, ao ser 
analisado, produz informação que, ao ser 
interpretada, gera conhecimento. Observe no 
esquema abaixo: 

CONHECIMENTO

INFORMAÇÃO

DADOS

Formado pelas informações captadas, 
entendidas e guardadas na memória para 
uso futuro.

Agrupamento de dados que interagem entre 
si criando uma estrutura.



Diagnóstico territorial

No âmbito da Saúde Bucal, a interpretação de indicadores auxilia os trabalhadores dos vários níveis 
da Rede de Atenção (equipes das USF, coordenadores de saúde bucal etc.) a refletir sobre a situação 
de saúde bucal de uma comunidade ou população, e serve para subsidiar a criação e o 
aperfeiçoamento da política de saúde bucal, procurando garantir melhores condições e qualidade de 
vida à população atingida por essas políticas.

Você sabe o que são indicadores de saúde?

Indicadores de saúde são medições ou 
sinalizadores de determinadas situações, que 
contêm informações relevantes sobre os 
atributos e as dimensões do estado de saúde, 
bem como, de maneira geral, do desempenho do 
sistema de saúde (OPAS). 



Diagnóstico territorial

transformá-los em informações e conhecimento útil para o desenvolvimento 
do cuidado em saúde bucal. Alguns aspectos relevantes são1: 

Indicadores de situação do saneamento e dos serviços de saúde existentes e o 
acesso da população a esses serviços, disponíveis no site do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e nos bancos de dados do 
próprio município; 

Presença de fluoretação na água de abastecimento público em teor ótimo para a região;

Acesso a outros métodos sistêmicos de uso do flúor;

Existência de indicadores epidemiológicos;

universitários e privados disponíveis à população e dos serviços de Atenção 
Especializada Ambulatorial e Hospitalar.



Clique nos botões abaixo para saber mais sobre os principais indicadores para o planejamento do 
serviço de Saúde Bucal2.

Diagnóstico territorial



Informações gerais1

• População
idades etc.;
• Renda per capita anual e mensal estimada;
• Dados de escolaridade (escolas públicas/privadas e grau de ensino);
• Organização geral do sistema de saúde (grau de descentralização, 

• Oferta de Pessoal médico, de Enfermagem, de Odontologia e de outras 
categorias;
• Unidades de saúde existentes e tipos de serviços prestados;
• Instituições formadoras de recursos humanos, com oferta de vagas e 

odontológica, técnicos e pessoal auxiliar.

É importante considerar o mapeamento do comércio local, os bens e serviços ofertados, o fluxo da população 

Unidade de Saúde, assim como os meios de comunicação utilizados pelos moradores, a circulação no bairro e 
as condições do ambiente e das moradias.



Epidemiologia1

• Prevalência de cárie;
• Tendência de processos de cárie;
• Doença periodontal;
• Indicadores de saúde;

rede pública de abastecimento de água 
tratada;

fluorestação 
em teor ótimo para a região;
• Acesso a outros métodos sistêmicos de uso de flúor.

Conhecer o panorama de pessoas acamadas ou que mereçam uma atenção especial e as principais doenças 
que acometem os moradores é outro aspecto essencial.



Oferta de serviços odontológicos1

• Número total de ;
• Existência de planos de saúde e empresas de seguro-saúde;
• Levantamento da capacidade instalada dos serviços públicos 

serviços públicos de atenção primária, secundária e 
terciária;
• Disponibilidade de serviços preventivos públicos e privados de ações de 
educação em saúde;
• Sistema de Vigilância Sanitária.



Informações qualitativas1

• Opinião da população em relação à quantidade e à qualidade dos 
serviços de atenção à saúde bucal disponíveis;
• Condicionantes

restrição efetiva ou potencial ao desenvolvimento das ações desejadas ou 
previstas, núcleos de poder político, econômico, administrativo, efetivos ou 
que possam ter influência na superação dos problemas existentes.



Diagnóstico territorial
Conheça abaixo alguns portais para pesquisa de dados e informações:

Portal SAGI - Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – Ministério do 
Desenvolvimento Social - MDS

Portal SAGE – Sala de apoio à gestão estratégica – Ministério da Saúde – MS

Portal do DATASUS – Departamento de informática do SUS – Ministério da 
Saúde – MS

Portal do Fundo Nacional de Saúde (FNS) – Ministério da Saúde – MS

Portal do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES – 
Ministério da Saúde – MS

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/
https://portalsage.saude.gov.br/
http://datasus.saude.gov.br
https://portalfns.saude.gov.br/
http://cnes.datasus.gov.br


A avaliação periódica das ações planejadas 
permitirá que sejam elaboradas as reorientações 
necessárias do processo de trabalho².

Diagnóstico territorial
De posse de todas as informações coletadas, e 
tendo a equidade como princípio norteador, a 
equipe deve realizar o acompanhamento da  
situação de saúde e o planejamento das ações  
prioritárias para o enfrentamento dos problemas 
de saúde bucal mais frequentes e/ou de maior 
relevância. Lembre-se de estimular a  
participação dos usuários e de incluir as 
instituições intersetoriais existentes no  
território no planejamento. 

Consulte aqui 
um mapa inteligente do seu território com 
todas as informações que foram coletadas 
(AVASUS - UFNR - Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte).

PARA SABER MAIS

http://avasus.ufrn.br/mod/page/view.php?id=6761


Esta fase do planejamento inclui o 
estabelecimento de objetivos, segundo o que 
foi observado e o que consta como prioridades 
nas diretrizes municipais de Saúde Bucal. De 
posse dessas informações, a equipe deverá 
adequá-las ao seu território de atuação3.



Hierarquização dos problemas e adequação
das diretrizes municipais
Conheça abaixo alguns passos para o planejamento de intervenções, de acordo com o instrumento 
AMAQ2:

2.Escolher os problemas prioritários a serem enfrentados; 
3.Refletir sobre as causas dos problemas escolhidos e selecionar os nós críticos; 
4.Buscar estratégias de intervenção para superação dos problemas prioritários; 

e prazos de execução; 
6.Avaliar a viabilidade do plano, considerando os atores envolvidos e suas competências, 
habilidades, vontades, entre outros fatores; 
7.Pactuar com os sujeitos as ações a serem implementadas; 



Vale ressaltar que o ato de planejar e a dinâmica da sua condução não são estáticos. Os atores envolvidos 
nesse processo devem estar permanentemente atentos às transformações que ocorrem no contexto em que se 
deu o planejamento, pois muitas vezes isso implica novas prioridades e negociações.

Hierarquização dos problemas e adequação
das diretrizes municipais



Elaboração e execução da programação

momento de elaborar a programação das ações que serão executadas pelas equipes de Saúde Bucal. 
A programação deve contemplar os seguintes aspectos1:

Atendimento às necessidades reais da 
população (exemplo: horários alternativos para 
atendimento ao trabalhador);
 
Resolutividade das Unidades de Saúde envolvidas; 

Disponibilidade de recurso; 

Protocolos de atuação e incorporação tecnológica. 

USF



Elaboração e execução da programação
Planejamentos construídos de forma democrática e pactuados entre os atores implicados (gestores, 

1:

1) Possuem maior alinhamento com as necessidades e realidades locais; 
2) Favorecem a maior comunicação entre os atores, com o aumento da capacidade gerencial de 
tomada de decisões, construção de consciência coletiva e responsabilização dos envolvidos. 

Conheça mais sobre a distribuição dos principais 
agravos de Saúde Bucal na população brasileira 
consultando os resultados do último inquérito de 
Saúde Bucal, realizado em 2010 – SB2010, 
clicando aqui.

PARA SABER MAIS

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/SBBrasil_2010.pdf


Registro e uso das informações em saúde e
dos dados do prontuário clínico em nível 
individual e coletivo
informações em saúde, no que tange aos aspectos legais, éticos, 

indicadores de várias naturezas (de modelo de atenção, de 

a) Tornam possível o acompanhamento dos serviços de Saúde Bucal;

b) Traduzem a necessidade, de forma indireta, das condições de Saúde 
Bucal da população usuária;

serviços, destacando a necessidade de ampliação dos quadros de 
recursos humanos.



Registro e uso das informações em saúde e 
dos dados do prontuário clínico em nível 
individual e coletivo

O e-SUS APS é uma estratégia do Departamento de Saúde 
da Família (DESF) para reestruturar as informações da 
Atenção Primária (AP) em nível nacional, de forma que todas 
as equipes coletem os dados da mesma maneira. Essa 
estratégia inclui instrumentos de cadastramento das 
famílias acompanhadas, da atenção à saúde e das 
condições mórbidas, como hipertensão arterial, diabetes, 
tuberculose e hanseníase, e de acompanhamento da 
gestante e da criança. Além disso, o SISAB consolida a 
produção de serviços pela Equipe de Saúde da Família 
(ESF). 



SISAB Sistema e-SUS APS

Registro e uso das informações em saúde e 
dos dados do prontuário clínico em nível 

Estratégia e-SUS Atenção Primária4,5

A estratégia e-SUS é composta por dois sistemas. Clique em cada um dos botões para ler mais:

individual e coletivo



SISAB

Registro e uso das informações em saúde e 
dos dados do prontuário clínico em nível 
individual e coletivo

Com o SISAB, é possível obter informações 
sobre a situação sanitária e de saúde da 
população do território por meio de relatórios de 
saúde, bem como de relatórios de indicadores 
de saúde por estado, município, região de saúde 
e equipe.



Sistema e-SUS APS

Registro e uso das informações em saúde e 
dos dados do prontuário clínico em nível 
individual e coletivo

Estratégia e-SUS Atenção Primária4,5 
 

softwares para coleta dos dados:

1. Sistema com Coleta de Dados  

transição/contingência, que apoia o processo 

sistema de digitação; 
2. Sistema com Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC), sistema com prontuário 
eletrônico, que tem como principal objetivo 
apoiar o processo de informatização das USF. 

Sistema e-SUS APS, composto por dois 



Registro e uso das informações em saúde e 
dos dados do prontuário clínico em nível 
individual e coletivo

De posse desses dados, é possível construir 
indicadores de Saúde Bucal voltados para o 
monitoramento e avaliação das ações a serem 
desenvolvidas na Atenção Primária. Da mesma forma, 
os responsáveis pela Saúde Bucal utilizam essas 
informações para monitorar e avaliar as ações 
desenvolvidas em todo o território.



Considerações Finais
Ao longo deste material, você pôde perceber a importância das etapas de planejamento para a 
execução de ações em Saúde Bucal no território. A participação e a integração das equipes de 
Saúde Bucal são aspectos fundamentais para o sucesso das programações elaboradas.
O planejamento deve ser um instrumento transversal em todas práticas, em qualquer âmbito do 
Sistema Único de Saúde, de forma a promover a organização e a gestão do cuidado da 
população no território.

Até a próxima!
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