
APRESENTAÇÃO
A Sala de Apoio à Gestão Estratégica (Sage) é um instrumento de 
produção e disseminação de dados e informações estratégicas que 
visam a subsidiar o processo de decisão na gestão em saúde e o 
acompanhamento das políticas públicas da área.

Reestruturada pela Portaria nº 406, de 8 de março de 2012, e 
gerenciada pela Coordenação-Geral de Gestão da Informação 
Estratégica (CGGIE), do Departamento de Monitoramento e 
Avaliação do SUS (Demas), da Secretaria-Executiva do Ministério 
da Saúde, a Sage demonstra a atuação governamental, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), e possibilita projeções, 
inferências setoriais e análises situacionais, além de contribuir para 
a transparência das ações desenvolvidas na área da saúde.

CONTATOS

Ministério da Saúde / Secretaria-Executiva

Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS

Coordenação-Geral de Gestão da Informação Estratégica

Sala de Apoio à Gestão Estratégica

www.saude.gov.br/sage

sage@saude.gov.br

(61) 3315-2014

(61) 3315-3511

Obter e sistematizar informações e dados produzidos pelo Ministério da 
Saúde (MS), por suas entidades vinculadas e por órgãos de pesquisa, e 
disponibilizá-los, por intermédio da internet, em forma de painéis, 
mapas, gráficos e tabelas de caráter executivo e gerencial.

OBJETIVO

Subsidia a tomada de decisões de dirigentes, gestores e técnicos da 
área da saúde.

É um instrumento eletrônico de gestão e de geração de 
conhecimento.

Demonstra a atuação governamental no SUS, possibilitando 
abordagens analíticas.

IMPORTÂNCIA

Ministério da
Saúde



EXEMPLOS PRÁTICOS DO 
QUE SE PODE VER NA SAGE

Transferências fundo a fundo, por grandes blocos de financiamento, 
nos últimos 10 anos (menu “Gestão/Financiamento”, opção 
“Transferência Fundo a Fundo”).

Quantidade de estabelecimentos, profissionais e equipamentos de 
saúde (menu “Gestão/Financiamento”, opção “Estabelecimento 
(CNES)”).

Evolução da taxa de mortalidade de Aids e de incidência da Dengue 
nos últimos 10 anos (menu “Situação de Saúde”, opção “Indicadores 
de Morbidade” > “Aids” ou “Dengue”).

Emendas parlamentares apresentadas por Deputados Federais e 
Senadores (menu “Gestão/Financiamento”, opção “Político”).

Evolução da cobertura populacional das equipes de saúde da família 
nos últimos 10 anos (menu “Redes e Programas”, opção “Saúde 
Mais Perto de Você (Atenção Básica)” > ”Equipes de Saúde da 
Família”).

A aba de consulta, localizada na lateral esquerda da página (logo abaixo 
do menu azul), possibilita a escolha de um recorte geográfico (região, 
estado ou município) a ser pesquisado. Como valor padrão, a opção 
“Brasil” já vem marcada, fornecendo os dados nacionais do assunto 
escolhido.

Marcando o box “Escolha a região”, aparecerão as regiões políticas e/ou 
administrativas já agrupadas (como as grandes regiões brasileiras e 
outras: Amazônia Legal, Xingu, Territórios da Cidadania, etc.). Os 
municípios de cada região também podem ser selecionados.

Uma vez escolhido um recorte geográfico (seja municipal, estadual ou 
regional), ele permanecerá acionado independentemente do menu ou 
opção que for selecionada em seguida – exceto para alguns dados do 
menu “Gestão/Financiamento”, referentes aos recursos do Ministério da 
Saúde, que apresentam a totalidade das informações disponíveis 
somente para o Brasil, não sendo possível ver os dados por região, 
estado ou município.

Informações adicionais podem ser verificadas movimentando o mouse 
em cima dos gráficos e também por meio dos ícones localizados à direita 
da tela (Informações IBGE, SciELO, Municípios do Programa, Pesquisar 
Processo, Saiba Mais, Nota Técnica etc.).

Cada informação possui uma periodicidade de atualização, que 
normalmente está localizada à esquerda da tela, acima da indicação do 
recorte geográfico escolhido.

No intuito de facilitar o acesso e a compreensão dos diversos dados e 
informações disponibilizadas pela Sage, a navegação na sala foi 
estruturada  em módulos:

Redes e Programas
Possibilita o acompanhamento das metas físicas, das coberturas e dos 
quantitativos relacionados às principais ações e programas do Ministério 
da Saúde. As informações estão agrupadas de acordo com as redes 
prioritárias de saúde do governo: Saúde Conte com a Gente (saúde 
mental); Saúde Mais Perto de Você (atenção básica); Saúde Não Tem 
Preço (assistência farmacêutica); Saúde Toda Hora (atenção às 
urgências); Saúde da Mulher (atenção à mulher); Saúde Prisional; e os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Situação de Saúde
Disponibiliza série histórica de indicadores epidemiológicos e 
operacionais relacionados a doenças e agravos caracterizados como 
problema de saúde pública. Auxilia na elaboração de análises contextuais 
utilizadas na formulação de políticas e na avaliação de intervenções 
específicas no campo da saúde.

ORGANIZAÇÃO Gestão/Financiamento
Apresenta informações sobre convênios, estabelecimentos e 
profissionais de saúde em atuação no SUS e a execução orçamentária do 
MS, por unidade orçamentária, programas e ações. Exibe informações 
relacionadas à gestão descentralizada, à regionalização e aos 
instrumentos de gestão. Disponibiliza dados sobre as transferências 
financeiras e sobre as receitas estaduais e municipais. Mostra, ainda, 
representações no poder Legislativo e sua atuação na área da saúde, por 
meio de emendas e convênios, bem como aspectos políticos, 
sociodemográficos e territoriais, que auxiliam na avaliação da conjuntura 
brasileira.

NAVEGAÇÃO
Acesse o site www.saude.gov.br/sage e escolha um dos assuntos dos 
módulos que aparecem no menu azul abaixo da logomarca: Redes e 
Programas; Situação de Saúde; e Gestão/Financiamento.
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