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A obsessão pela quantificação não nos tornou 
mais sábios.

Nunca antes na história coletamos, 
armazenamos, processamos e analisamos 

tantos dados. 

Onde está o problema ??
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O que é SALA de SITUAÇÃO em 

SAÚDE?? 
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SALA DE SITUAÇÃO EM SAÚDE

A Sala de Situação em Saúde – SdSS é: 

- Um instrumento da gestão pública da saúde

- Apoia a Gestão da Informação (organiza dados e gera informações e 

conhecimentos)

- Favorece o uso da informação para a tomada de decisão com base em 

evidencia para “efetividade” gestora da saúde. 

A SdSS pode ter a abrangência municipal, regional, estadual, nacional, 

fronteiriço, continental e mundial, porém a coordenação é de apenas UM 

GESTOR. 



A SdSS não é apenas um 

repositório de dados ou painéis 

para sua visibilidade. É um espaço 

para o fortalecimento da gestão em 

saúde apoiando o monitoramento, 

a avaliação e a análise da situação 

de saúde do território e para o 

aprendizado organizacional.
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USOS E FUNÇÕES

o Apoiar a definição dos programas e políticas

o Planejar, monitorar e avaliar ações em saúde 

o Gerar eficiência (gestora, técnica, alocativa)

o Fortalecer a capacidade técnica, gerando troca de informação 

interprogramática

o Organizar fluxos, qualidade, cobertura e oportunidade dos dados e informação

o Apoiar a vigilância da saúde pública, incluindo as doenças sujeitas a vigilância 

internacional;

o Dirigir a resposta dos serviços em situações de emergência

o Dar publicade e compartilhar informações para a participação e controle social 

e órgãos de controles, interagindo com a comunidade a tomada de decisões.
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Processo de implantação

1. Como ESTÁ a situação de situação da saúde?

2. Como SERÁ?

3. Como se QUER a saúde ?

4. O que precisa SER FEITO para se chegar onde “se quer” e não em 

“como será”? (A mudança necessária)

Perguntas iniciais:

O desafio é o salto das perguntas 1 e 2 (refletida no Plano de Saúde – Planejamento de curto a médio 

prazo) para as perguntas 3 e 4 (Planejamento Estratégico a Longo Prazo).
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Quais as prioridades ??

POLITICO: Alinhar as informações com instrumentos formais de governo (Planos de Governo, 

Planos de Saúde, entre outros.

TÉCNICO: Alinhar as informações com a capacidade operacional, considerando 3 dimensões:

SITUAÇAO DE SAÚDE – Indicadores Epidemiológicos (processo continuo). Unidade de 

inteligência epidemiológica com uma visão integral e intersetorial, com análises e avaliações 

sistemáticas, permanente e prospectiva.

CAPACIDADE DE GESTÃO – Indicadores de Gestão (processo continuo). Instância 

integradora de diferentes áreas de saúde, bem como demográficas, financeiras, processuais.

SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA – Indicadores sensíveis (processos pontuais) 

Instrumento estratégico durante situações de urgência e ou emergência – Sala de Crises.

FINANCEIRO: Alinhar informações financeiras dos recursos previstos, disponíveis, executados 

(Processo continuo). Efetividade gestora (Não é com prioridade na economicidade)

A disponibilização dos dados/informações podem 

ter níveis de acessos diferenciados. 
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TIPOS DE TECNOLOGIAS

- Tecnologia FÍSICA: Capacidade operacional e lógica (espaço fisico, 

equipamentos, rede, software e hardware);

- Tecnologia SOCIAL/ORGANIZACIONAL: Capacidade de análise e 

envolvimento operacional, técnico e estratégico da organização. 



TECNOLOGIA FÍSICA

1.Tecnologia Física

1. Infraestrutura

1. Software: Sistemas de processamentos, análise e

visualização. Livre (ex: Pentaho) ou serviços pagos

(ex: Tableau).

1. Hardware: Equipamentos para armazenamento e

processamento dos dados e informações.



Definição do espaço físico 
estratégico e de fácil acesso com 
conectividade de internet;

Definição do lay-out da sala (com 
moveis para facilitar a visualização e 
trabalho a ser realizado.

Definição de estrutura física: 

Sala de Painéis com:  

Indicadores Epidemiológicos

Indicadores Gestão

Situações de Emergências

Acesso a notícias on-line

Outras informações estratégicas

INFRAESTRUTURA

Sala de reunião de crises e análises.

Sala de video-conferência. 



TECNOLOGIA SOCIAL / 

ORGANIZACIONAL

Recursos Humanos – Fixa (Estatutário) ou temporária 

(contratado). 

∙ Articulador Técnico/Político;

∙ Programador/Analista de Tecnologia de Informação;

∙ Grupo de análise: Pontos focais das Unidades Técnicas, 

Administrativa, Orçamento/Finanças, comunicação.



∙ Articulador Técnico/Político

Estratégias de articulação:

∙ Identificar pontos de interesses comuns e prioridades entre

o gestor e as UT

∙ Definir e coordenar reuniões de monitoramento das

intervenções estratégicas para a gestão com UT

TECNOLOGIA SOCIAL / 

ORGANIZACIONAL



CAPACITAÇÃO– Educação permanente

∙ Treinamentos de ASIS e software a serem utilizados;

∙ Oficinas Técnicas para integração de ação e geração das

informações estratégicas e prioritárias;

∙ Análises Epidemiológica sobre morbidade, mortalidade e fatores

de risco à saúde;

∙ Oficinas de construção de processo de Monitoramento e

Avaliação.

TECNOLOGIA SOCIAL / 

ORGANIZACIONAL
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Comparação das soluções de Business Intelligence



Ter capacidade de detecção e construção de resposta à saúde com propostas 

flexíveis para atender o diverso contexto politico-institucional 

Equilibrar forças intituivas e com base em evidência para a tomada de decisão, 

dando suporte a processos transparentes e participativos de gestão

É o poder de relacionar um conjunto de dados  e informação para investigar, 

analisar e prover informação estratégica para a gestão visando a efetividade 

gestora da saúde a até a segurança nacional.
A

INTELIGENCIA



Conhecimento

Decisão

AçãoRealidade

Dado

Informação

TECNOLOGIA SOCIAL / ORGANIZACIONAL

∙ EQUIPE DE ANALISES EM 

SAUDE: pontos focais das 

Unidades Técnicas, Administrativa, 

Orçamento/Finanças, comunicação, 

etc.

∙ Ponto Focal (coordenação) -

Técnico/Político;

∙ Programador/Analista de 

Tecnologia de Informação;

∙ Temas de análises: Indicadores

Epidemiológicos, de Gestão, 

Situações de Emergências, Acesso

a notícias on-line, outras

informações estratégicas
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TECNOLOGIA SOCIAL / ORGANIZACIONAL



Recursos/

Insumos
Atividades Produtos Resultados Impactos

CONSTRUÇÃO DO ML: PROJETO SDSS

PROBLEMA: Ausência de dados e informações organizados e atualizados

dificultam a tomada de decisão gestora em tempo oportuno.

Fortalecimento da 

gestão da saúde

Melhorar 

processos de 

planejamento, 

M&A

Dar publicidade nas

informações para a 

participação e 

controle social

Dados organizados e 

qualificados  com 

fluxos definidos, 

aumento de cobertura

Estruturar a SdSS

Definir TI

Realizar

capacitações: para 

capacidade de 

analise.

Organizar Grupos

de Analises de 

indicadores

SdSS estruturada e 

em funcionamento

Software, Hardware 

com técnico definidos

X Capacitação realizada

com XX técnicos

capacitados em análise

X Grupos organizados

com definição de Plano 

de Trabalho

Projeto

construído

Recursos

disponíveis

Técnicos

efetivos/temporário

Plano de 

sustentabilidade

definido

Apoio Técnico e 

Operacional
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Fontes de Dados no BR

f saúde          =          Nutrição + Saneamento + Educação +…+ Sistema de Saúde + ...

Análise da 

morbidade, 

mortalidade e 

deficiências

Análise

demográfico e 

Socioeconômico

Análise de 

Programas e 

serviços

SIM, Sinasc, SINAN,

SIH, SIA, APAC, ANS, 

PNI, SISVAN, SIAB, 

SisColo, Hiperdia, VIVA

PNAD Continuo, Censos, 

Contras regionais, IDH 

municipal

CNES, SIA, PNAD, 

cadastro de 

profissionais

Estudos de prevalência e 

demanda - PNS, Vigitel

- Estudos descritivos: PNAD, 

PeNSE.

- Investigação de causalidade 

(Casos-controles, coortes, 

ensaios comunitários ). 

Avaliação, supervisão e 

auditoria,

AMS
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Qual é o  nosso RESULTADO/IMPACTO quando 

implementamos iniciativas em saúde??

Ter essas informações é importante para gestão  ?
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SUSTENTABILIDADE

1.Inclusão da SSdS no organograma institucional com definição

das competências institucionais

2.Incentivo à confecção de documentos, artigos e eventos com as

informações geradas e para o uso da informação

3. Alinhamento das informações com outros instrumentos de

gestão (Ex. Plano de Saúde, Relatórios de saúde, boletins)

4.Envolvimento de outras áreas estratégicas da saúde (ex.

Planejamento, Financeira) e outras áreas fora da saúde.



Painel de Controle - Reino Unido

https://fingertips.phe.org.uk/profile/public-health-outcomes-framework/data#page/0/gid/1000044/pat/6/par/E12000007/ati/102/are/E09000002


https://public.tableau.com/views/MENTALHEALTH-HUMANRESOURCES/MENTALHEALTHHUMANRESOURCES?:language=pt&:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/HumanResourcesDashboard/HRDashboard?:language=pt&:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTAyNzNiYzQtOTZhZC00MWVmLWIzMGUtNTA1ZTExZDk1OTA4IiwidCI6Ijk3YTkyYjA0LTRjODctNDM0MS05YjA4LWQ4MDUxZWY4ZGNlMiIsImMiOjh9

