
 

ROTERIO PARA DIAGNOSTICO LOCAL 

 

Município:_______________________________________________________ 

Unidade de Saúde:________________________________________________ 

 

Distribuição da População por faixa etária e sexo 

Faixa etária 
População 

Total 
Masculino Feminino 

< 1 ano    

1 a 4 anos    

5 a 9 anos    

10 a 14 anos    

15 a 19 anos    

20 a 59 anos    

60 a 79 anos    

> 80 anos    

Total    

 
 

Roteiro para construção da planilha de Diagnostico Local 
 

Características epidemiológicas da população adscrita à Unidade de Saúde 

Item Cadastrado 

Crianças nascidas com baixo peso (último ano) 
 

Crianças nascidas com prematuridade (último 
ano) 

 

Crianças <5anos com desnutrição moderada ou 
grave 

 

Crianças <5anos com doença respiratória 
moderada ou grave 

 

Adolescentes grávidas no último ano  

Adultos e idosos com hipertensão (último ano)  

Adultos e idosos com diabetes (último ano)  

Adultos e idosos com transtornos mentais 
(último ano)  

 

Gestantes identificadas (último ano) 
 

Gestantes de risco habitual (último ano)  

Gestantes de alto risco identificadas (último 
ano) 

 

Número de idosos/percentual sobre a 
população total (último ano) 

 

 
 



 

Perfil de atendimento da Unidade de Saúde no ano de 2007 

Item Realizado 

Nº crianças < 1 ano inscritas e acompanhadas na puericultura 
 

Nº crianças < 1 ano com vacinação em dia 
 

Nº crianças <5anos com desnutrição moderada ou grave inscritas e 
acompanhadas (último ano) 

 

Nº crianças menores de 5 anos com doença respiratória moderada ou grave 
inscritas e acompanhadas (último ano) 

 

Nº adolescentes de 10 a 14 anos inscritas no programa de acompanhamento 
(último ano) 

 

Nº de adolescentes grávidas acompanhadas no último ano 
 

Adultos e idosos com hipertensão acompanhados (último ano) 
 

• Hipertensos de baixo risco acompanhados 
 

• Hipertensos de médio risco acompanhados 
 

• Hipertensos de alto e muito alto risco acompanhados 
 

Adultos e idosos com diabetes acompanhados (último ano) 
 

• Diabéticos s/ trat. Medicamentoso acompanhados 
 

• Diabéticos não usuários de insulina s/ hipert. Acompanhados 
 

• Diabéticos não usuários de insulina c/ hipert. Acompanhados 
 

• Diabéticos usuários de insulina acompanhados 
 

Adultos e idosos com transtornos mentais acompanhados (último ano) 
 

Nº de mulheres de 25 a 59 anos que realizaram coleta de exame papanicolau no 
último ano 

 

Nº de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia no último ano  

Nº gestantes inscritas no pré-natal (último ano) 
 

Nº gestantes risco habitual acompanhadas, com no mínimo 6 consultas de pré-
natal no último ano 

 

Nº gestantes alto-risco acompanhadas, com no mínimo 6 consultas de pré-natal 
no último ano 

 

Nº de idosos ≥80 anos inscritos no acompanhamento (último ano) 
 

• Idosos de 60 a 79 anos de alto risco 
 

Nº ações coletivas em saúde bucal realizadas no último ano  

Nº usuários que fizeram avaliação individual para classificação por grau de risco 
no último ano 

 

Nº usuários que realizaram primeira consulta odontológica no último ano  

Nº usuários com doença periodontal, cárie, necessidade de prótese ou alterações 
dos tecido mole atendidos no último ano 

 

 
Características Sócio-Econômica da população adscrita à Unidade de Saúde 

Item Cadastrado 

População que tem plano de saúde  

Nº total de usuários do SUS  

Nº de chefes de família analfabetos  

Nº de famílias com renda per capita inferior a R$ 
60,00 

 

Nº total de família segundo o grau de risco  

 


