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INTRODUÇÃO

CONTEÚDOS

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa (SGEP), disponibiliza o Mapa da Saúde. A ferramenta,
desenvolvida pelo Departamento de Articulação Interfederativa (DAI) em
parceria com as demais áreas técnicas do Ministério da Saúde, visa auxiliar o
processo de planejamento no âmbito do SUS, na perspectiva de apoio à
elaboração do mapa nas regiões de saúde.

MAPA DA SAÚDE
De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o Mapa da
Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, de
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. A
ferramenta dispõe de informações da capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir da série histórica das
Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015, de forma a possibilitar
a análise da tendência desses indicadores em cada território.

OBJETIVO
No processo de planejamento, o Mapa da Saúde auxilia na análise
situacional contribuindo na identificação das necessidades de saúde da
população, nas dimensões referentes às condições de vida e de acesso aos
serviços e às ações de saúde, baseando o estabelecimento de metas de
saúde e o processo de construção regional do Contrato Organizativo de
Ação Pública (Coap).

PRODUTOS DA FERRAMENTA
Geo Saúde
Inteligência Geográfica

GEORREFERENCIAMENTO
DE DADOS

Análise em Saúde
Combinação e análise de Informações

GESTOR
As informações que constituem o Mapa da Saúde possibilitam aos gestores
do SUS o entendimento de questões estratégicas para o planejamento das
ações e dos serviços de saúde, facilitando a tomada de decisão quanto à
implementação e à adequação das ações e dos serviços de saúde.

PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES
PARA TOMADA DE DECISÃO

COMBINAÇÃO
DE VARIÁVEIS

