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Apresentação do Seminário Integrador 3

  Neste Módulo Seminário Integrador 3 vamos compreender os momentos 
Normativo e Estratégico do Planejamento Situacional em Saúde- PES, a partir de sua 
aplicação metodológica.  Visa trabalhar a capacidade de Planejar projetos e ações de 
intervenção em saúde. Busca-se nesse momento do planejamento à antecipação dos 
resultados que se espera obter após o enfrentamento dos problemas identificados na 
Análise de Situação das condições de Saúde.

  Vimos nos Seminários integradores 1 e 2,  que o planejamento das 
ações de saúde não deveria ocorrer como instrumento meramente normativo, uma 
formalidade a ser cumprida, mas sim um planejamento com um sentido social prático 
para atender uma necessidade da direção e da gestão do sistema de saúde, de forma 
a intervir positivamente na realidade de saúde. 

  O conteúdo deste módulo está organizado em três lições e avançam 
no PES, em seu Momento Normativo que vem responder as questões para conceber 
a situação - objetivo: como deve ser? Para onde queremos ir? Quais as metas a 
atingir? O que devo fazer?  E também, o Momento Estratégico analisa a viabilidade 
do plano de saúde, considerando-se os desafios em face às restrições de recursos e 
obstáculos colocados.
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Objetivos pedagógicos

• Fortalecer a capacidade de planejamento e de gestão como 
profissional de saúde das equipes da Estratégia Saúde da 
Família;

• Demonstrar capacidade de analisar sua realidade e sistematizar 
propostas de intervenção para o equacionamento de situações;

• Estabelecer planos de ação coerentes, conforme critérios 
epidemiológicos, éticos, econômicos e sociais, de modo a 
atender à responsabilidade sanitária da ESF;

• Elaborar planos de saúde coerentes, consistentes e viáveis, 
aplicando o princípio do cuidado integral à saúde e a planejamento 
em saúde;

• Fortalecer a capacidade de direção e coordenação, de maneira 
a melhorar as condições operacionais de saúde dos territórios/
municípios; 

• Fomentar espaços democráticos de co-gestão e responsabilização 
dos atores envolvidos.

 
                                                                                         Antônio José Costa Cardoso 
 

  MATUS (1996) assegura que a necessidade de planejar traz em si, o 
desejo de operar mudanças em situação que se apresenta inadequada. 

  No Seminário Integrador 1, você viu que todo processo de planejamento 
tem a pretensão de ampliar a “capacidade de governo” (conjunto de destrezas, 
experiências, habilidades, teorias e métodos de direção que uma equipe de trabalho 
dispõe), dar-lhe “direcionalidade” e, por esta via, ampliar a “governabilidade” (relação 
entre as variáveis que controla e que não controla), visando ao cumprimento de 
algum “projeto/propósito de governo”, o que corresponde ao “triângulo de governo” 
matusiano (Matus, 1996).
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  Cabe ressaltar que a capacidade de governo pertence a todos os atores 
envolvidos no planejamento em saúde, para melhores intervenções segundo as 
diretrizes do SUS e o princípio da cidadania. Daí a importância de os profissionais de 
saúde, em situação de governo ou não, a assunção como atores estratégicos para 
ampliar a capacidade de governo para os processos de mudanças.

  Desta forma, o desenvolvimento de um plano de intervenção em saúde 
pode se constituir como um guia para a tomada de decisão, um direcionamento a 
partir da análise do processo de investigação da realidade, análise dos indicadores/
dados, definição das prioridades, objetivos e metas, com a construção objetiva das 
ações e processo de avaliação,  de maneira a ampliar a capacidade de governo (de 
conduzir) e de governabilidade de gestores e equipes de trabalho em saúde para 
melhor enfrentamento dos problemas detectados. 

  Para Cecílio (1990), a elaboração do ‘projeto de ação’ é um momento 
profundamente criativo para a equipe local, na medida em que ela se organiza para a 
ação, na perspectiva de alcançar uma determinada imagem objetivo.  

A realização de um plano de governo exige a produção de uma 
sequencia de operações com impacto direto sobre os objetivos, 
as quais mescladas com ações táticas que facilitam as primeiras 
combinam seu efeito para transformar a proposta normativa do 
plano em realidade viável. (MATUS, 1996).

  Modelos de gestão instituídos nos serviços de saúde podem favorecer 
ou não a missão institucional, segundo princípios do SUS. E a criação de melhores 
ações estratégicas para o efetivo enfrentamento do problema ocorre em serviços 
que desenvolvem processos de processos de gestão de maior união e cooperação, 
capaz de gerar consensos e participação, onde é valorizada a capacidade criativa dos 
profissionais, envolvimento dos profissionais na tomada de decisão, na perspectiva 
da responsabilidade do trabalho multiprofissional e em integração com os usuários, 
segundo as seguintes dimensões que se opõe a racionalidade instrumental e 
estritamente normativa, tão comuns nas instituições de saúde:

“(a) democratização das relações institucionais nos diferentes 
níveis hierárquicos, permitindo a revisão crítica dos conteúdos 
políticos, administrativos e técnicos da organização necessários à 
tomada de decisão; (b) adoção de metodologias descentralizadas 
e participativas de processamento de problemas e soluções, 
assegurando o adequado direcionamento da missão; (c) 
o investimento na maior responsabilização de gestores e 
trabalhadores de saúde sobre com promissos de ação, de forma 
a garantir o cumprimento da missão“ (KOPF & HORTALE, 2005).

  Para Rivera e Artmann ( 2010) o “ PES enquanto uma análise situacional 
de problemas, comporta uma tendência para o estabelecimento de nexos ou 
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transversalidades, que ajuda a costurar redes. Em função disso, a escola da vigilância 
à saúde defende o uso do PES, de modo a superar a visão arcaica de programas 
verticais e promover um sistema em rede, que articule a promoção”.

Antônio José Costa Cardoso

  O Planejamento Estratégico Situacional - PES, como vimos no Seminário 
integrador, está organizado em momentos: 

1)  explicativo  - o que foi, o que é e o que tende a ser; 
2) o normativo - que abarca o que deve ser; 
3) o estratégico - o que pode ser e; 
4) o tático operacional – o fazer. 

  Assim, esses momentos precisam ser compreendidos como 

“uma instância repetitiva, ou cíclica. Por isso todos os momentos 
estão sempre presentes na situação. Os distintos problemas do 
plano podem estar em distintos momentos e cada problema 
avança, em seu tratamento pelo plano, passando de um momento 
a outro, mas não deixando de estar em todos os momentos. 
Assim, os momentos são recorrentes para cada problema no 
processo de mudança situacional” (MATUS, 1993, p.300).

  Você teve até aqui a oportunidade de fazer bem o momento 

explicativo, com o desenvolvimento do diagnóstico situacional de saúde de um 
determinado território e/ou município, o que resultou na identificação dos principais 
problemas e na priorização de um problema de saúde, com a devida análise dos 
fatores causais, quanto aos seus nós críticos, forças e fraquezas, um melhor controle 
das variáveis envolvidas, para o enfrentamento do problema.

  Este momento do Planejamento é a instância que define o como “deve 
ser” a realidade. O Plano baseia-se em ideias e recomendações, porém se concretiza 
em ações que enfrentam problemas. Ao nos guiarmos pelo marco de referência do 
PES, pode-se dizer que se trata de conceber a Situação-Objetivo (So). 

  No modelo proposto pelo PLANEJASUS (BRASIL, 2006), a Situação-
Objetivo corresponde ao conjunto dos Objetivos, Diretrizes (Linhas de Ação), 
Estratégias (Ações) e Metas.
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  O momento de desenho do Plano corresponde, em linhas gerais, ao 
momento normativo do PES, que trata da formulação de estratégias/ações 
viáveis, que se propõe à antecipação dos resultados que se espera obter após o 
enfrentamento dos problemas identificados na Análise de Situação.

  Este momento é a instância que define o como “deve ser” e como “pode 
ser” a realidade. O Plano baseia-se em ideias e recomendações, porém se concretiza 
em ações que enfrentam problemas. A nos guiarmos pelo marco de referência do 
PES, pode-se dizer que se trata de conceber a Situação-Objetivo (So).

  Essa definição da Situação-Objetivo (So) pretende responder a duas 
perguntas: para onde queremos ir e quais são as metas a alcançar? Corresponde, em 
suma, ao tal “cálculo complexo que precede e preside as ações”  e envolve variáveis 
políticas, econômicas, sociais, organizacionais etc. Por essa razão, o desenho de um 
plano é um ato apenas parcialmente fundamentado nas ciências. 

  Em se tratando de um planejamento de médio ou longo prazo, pode-se 
dizer que esta definição envolve grandes e pequenas escolhas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Representação da Situação-Objetivo (Grandes e Pequenas Escolhas). 

  A elaboração de estratégia no planejamento abarca dois sentidos, 
primeiro o que deve fazer para chegar ao objetivo esperado e, segundo, ao modo 
com que se deve agir para com o outro a fim de obter sua colaboração ou vencer sua 
resistência e atingir a situação objetivo (MATUS apud RIVERA, 1992).

  Diante de tal papel é preciso que sua elaboração seja conduzida de 
forma a valorizar determinados elementos: 

• a elaboração participativa; 

• a adequada identificação de problemas existentes; 



Curso de Especialização - Saúde da Família

Seminário Integrador III

• o desenho das operações para enfrentá-los; 

• os responsáveis pelas operações; 

• a coerência nos objetivos e metas a serem atingidos; 

• a definição dos recursos necessários; 

• o cronograma de execução e 

• o estabelecimento de um sistema de acompanhamento constante 
que possibilite reformulações, quando necessárias.

  Por essa razão, o desenho de um plano é um ato apenas parcialmente 
fundamentado nas ciências. Com base na Análise de Situação, pode-se estabelecer o 
Arco Direcional Si                So do Plano que representa, em suma, o produto dessas 
“escolhas” (grandes e pequenas) e, portanto, a disposição dos atores (particularmente 
de quem assina o Plano) para o enfrentamento dos problemas centrais da organização 
e construção do seu futuro.

  As Grandes Escolhas podem corresponder à definição de Diretrizes 
Estratégicas ou à construção de uma Visão de Futuro para a organização a partir 
de algum Posicionamento Situacional ou outro modelo organizacional, enquanto as 
Pequenas Escolhas correspondem, neste modelo, à definição de Objetivos, Operações 
(Ações) e Metas.

  Anteriormente, vocês foram convidados a identificar Forças e Fraquezas 
no Ambiente Interno e Oportunidades e Ameaças no Ambiente Externo à luz da Missão 
e dos Princípios Organizacionais,. Vimos também que os Problemas Organizacionais 
podem ser facilmente mapeados a partir do levantamento das Fraquezas no Ambiente 
Interno e das Ameaças no Ambiente Externo, é importante que essa lição seja 
retomada.

  A Visão de Futuro corresponde à descrição de uma Situação-Objetivo (So) 
ambiciosa, mas possível de ser alcançada, que expressa uma conquista estratégica 
de grande valor para a organização.  Constitui a consolidação das percepções dos 
membros da organização sobre o futuro desejado para a organização, num horizonte 
de médio ou longo prazo, à luz de sua missão. 

  Representando uma “escolha maior”, significa também renúncia, pois 
não é possível ser todas as coisas o tempo todo. Muitas vezes é necessário abrir mão 
de algumas “boas” escolhas em prol de outras que, no longo prazo, são “melhores”. 

  O maior propósito de se definir a Visão de Futuro para uma organização 
é o de criar uma imagem que desafie e mobilize todas as pessoas envolvidas na 
construção dessa conquista.  “A visão de futuro é a busca de excelência no cumprimento 
da missão, em determinado período de tempo” (SANTOS, 1997). 
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  Em termos de sua composição, uma Visão de Futuro consiste de 
dois componentes: a ideologia e o futuro desejado, definido com base num bom 
posicionamento situacional e, se possível, em análises de tendências e cenários de 
futuro.

  EXEMPLO

  VISÃO DE FUTURO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE: 

  Unidade de atenção especializada reconhecida pelos clientes e parceiros 
pela excelência da atenção que oferece aos portadores de DST/HIV/AIDS, Hepatites 
Virais, Tuberculose, Hanseníase e Diabetes Mellitus. 

  Unidade executando capacitação em serviço e pesquisas em parceria 
com a academia e a rede de serviços na área de DST/HIV/AIDS, Hepatites Virais, 
Tuberculose, Hanseníase e Diabetes Mellitus. 

As pequenas escolhas - Definindo Ações, Objetivos e Metas

  Uma vez explicada a Situação Inicial (Si), resta a definição das Ações 
que, aplicadas sobre a Situação Inicial (Si), Serão capazes de provocar uma mudança 
situacional que conduza à Situação-Objetivo (So).

  Um Objetivo pode ser definido como aquilo que se quer alcançar durante 
o período de execução do Plano. As Ações com as quais se busca alterar a realidade 
e alcançar os Objetivos são a unidade celular do Plano.

  As ações são, pois, compromissos de fazer algo para modificar as 
características de um ou vários problemas, atuando, pois, sobre as suas causas. 
Esse compromisso deve cumprir alguns requisitos:

a) Definir claramente os responsáveis por seu cumprimento;
b) Precisar os insumos/recursos que se utilizará;
c) Prever os efeitos (produtos) esperados;
d) Precisar os recursos “críticos”; 
e) Estabelecer o horizonte de tempo em que devem ser executados.

  Quanto à redação, as Ações devem ser formuladas com verbos de ação: 
reciclar, contratar, reformar, criar etc. Cada Ação pode enfrentar Vários problemas 
simultaneamente, mas devem-se evitar formulações genéricas, de escasso valor 
como guia para decisão e ação.
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  Além disso, devem atender aos seguintes critérios:

a) Controle pela organização;
b) Aderência às e fraquezas e ameaças mais relevantes à organização, 
analisadas em suas determinações e consequências (priorizar “nós críticos”);
c) Ser “aceitáveis” pelos gerentes, técnicos e grupos externos relevantes;
d) Ser “susceptíveis a uma avaliação clara” (se foram alcançados e 
quando);
e) Ser “inteligíveis” aos gerentes e técnicos de todos os níveis;
f) Ser “alcançáveis” dentro do horizonte temporal estabelecido.

  Uma prova para avaliarmos a qualidade da formulação é verificarmos se 
é possível identificar produtos concretos palpáveis decorrentes dela. 

  Os Produtos são os efeitos imediatos da mobilização dos insumos 
por meio das Ações. A quantificação dos efeitos imediatos das Ações propostas 
corresponderá à definição das Metas de Produtos.

  O Resultado dessas Ações no enfrentamento de um Problema 
corresponderá a um dos Objetivos na perspectiva maior do plano, ao atuar sobre suas 
causas e, desta forma, alterar as suas consequências. Os Objetivos do Plano definem, 
assim, o que se deseja alcançar no sentido de superar, reduzir, eliminar ou controlar os 
Problemas (dos clientes e da organização) identificados na Análise de Situação.

  Esses Objetivos são compromissos dos dirigentes com relação a alguns 
“resultados” que ele anuncia, devendo ser coerentes com a Missão e a Análise de 
Situação. Por outro lado, cada Objetivo e cada Ação é uma missão atribuída a alguém 
que controla o meio organizativo de produção que permitirá viabilizá-la. 

  A quantificação dos efeitos esperados das Ações propostas para o 
enfrentamento de um mesmo problema relevante selecionado corresponderá à 
definição das Metas de Resultado e de Impacto. 

  Para contribuir com a compreensão dessas teorias, vamos a um exemplo 
de meta: “98% dos usuários testados para o HIV recebendo o resultado do teste dentro 
de um mês”.
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Figura 2  – Matriz de Programação de Ações, Produtos e Resultados/Problema. 

  Sempre que possível, as Metas devem atender aos seguintes critérios 
(SMART):

a) Ser Específicas, ou seja, ocorram como consequência esperada de 
ações concretas que deverão ocorrer na implementação do plano;
b) Ser Mensuráveis, isto é, quantificar os recursos, as atividades ou as 
mudanças desejadas estabelecidas no plano;
c) Ser Apropriadas, ou seja, relacionar, logicamente, o problema 
identificado e os efeitos desejáveis estabelecidos no plano;
d) Ser Realistas, ou seja, dimensionar, realisticamente, a adequação 
entre os recursos disponíveis e o plano de implementação;
e) Ter Temporalidade, isto é, especificar o prazo no qual deverá ser 
alcançada.

  Para que se possa avaliar tanto a eficiência (processo) quanto a eficácia 
direcional (efeito), o Plano deve prever metas de Produto, Resultado e Impacto.
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VAMOS APRENDER MAIS? 

Metas SMART de Produto, Resultado e Impacto 

Para que se possa avaliar tanto a eficiência (processo) quanto a eficácia direcional 
(efeito), o Plano deve prever metas de Produto, Resultado e Impacto. 

 

Metas de Produto: expressam a quantificação dos efeitos imediatos esperados da 
mobilização dos insumos por meio das ações durante o período de execução do Plano. 

Exemplos: Nº de preservativos distribuídos, Nº de campanhas realizadas, Nº de 
consultas prestadas, Nº de capacitações realizadas, Nº de exames realizados, Nº de 
usuários testados etc. 

Metas de Resultado: expressam os efeitos esperados nas populações-alvo. 
Incluem vários tipos de efeito nos clientes, a exemplo de ampliação de conhecimentos 
e mudança de atitudes e comportamentos. 

Exemplo: o efeito esperado de uma Campanha educativa de prevenção às DST/Aids 
no conhecimento e no comportamento sexual do público. 

Metas de Impacto: referem-se aos efeitos de longo prazo acumulados dos diferentes 
programas. As metas de impacto requerem, geralmente, estudos específicos. 

Exemplo: não podemos dizer com segurança que uma determinada tendência de 
redução da mortalidade infantil ocorreu em função do Programa Nacional de Imunização 
ou da Terapia de Reidratação Oral. 

 
ATENÇÃO!!!

  Didaticamente, visando organizar o pensamento, dizemos que o Plano 
da organização corresponde a um conjunto de Objetivos, Ações e Metas (Figura 3).

1) ALFA (α): Objetivos, Ações e Metas que a organização se obriga a realizar 
para cumprir a sua Missão; 

2) BETA (β): Objetivos, Ações e Metas necessárias e suficientes para o 
enfrentamento dos problemas priorizados na Análise de Situação; 

18
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3) GAMA (γ) : Objetivos, Ações e Metas necessárias para a organização 
alcançar a Visão de Futuro. 

 

Figura 3  – Esquema das Pequenas Escolhas (Objetivos, Ações e Metas). 

 
VAMOS APRENDER MAIS? 

  Algumas dessas Ações, em geral as do tipo β (Beta) ou γ (Gama), 
pelo seu caráter inovador e/ou magnitude, podem ser empreendidas sob gestão 
particularizada, visando alcançar as condições essenciais para o êxito dos seus 
Objetivos: são os chamados “Projetos Estratégicos”. 

Cumprindo a Missão 

  Nas Burocracias Profissionais, uma parte importante do Plano corresponde 
aos OBJETIVOS e AÇÕES do Tipo α: em geral, programáticas (normativas), de rotina, 
definem o que se precisa realizar em termos de AÇÕES PERMANENTES para o 
cumprimento das FINALIDADES, aquelas inscritas na Missão Organizacional. 

  No caso dos OBJETIVOS e AÇÕES do Tipo α (Alfa), o ponto de partida 
é o cliente final cujas principais necessidades devem, inclusive, estar inscritas na 
Missão Organizacional. 

  Suas METAS, entretanto, podem variar bastante (serem menos ou 
mais ambiciosas) em função dos PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS (fraquezas e 
ameaças) e do POSICIONAMENTO SITUACIONAL da organização. 

EXEMPLO 

  Vejamos, como exemplo, o caso de uma Unidade de Saúde do Distrito 
Federal, cuja Missão foi definida como: 

“Contribuir para atenção integral às pessoas portadoras de DST/AIDS, Hepatites 

Virais, Tuberculose, Hanseníase e Diabetes Mellitus no Distrito Federal (DF) por 
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meio da capacitação em serviço e da realização de ações especializadas de 

saúde, mas interdisciplinares, humanizadas e articuladas em rede”. 

  É fácil perceber que, nessa MISSÃO, estão inscritas FINALIDADES 
facilmente traduzidas como OBJETIVOS FINALÍSTICOS: 

1) Garantir atenção especializada às pessoas portadoras de DST/HIV/
AIDS e Hepatites Virais residentes no DF. 

2) Garantir atenção especializada às pessoas portadoras de Diabetes 
Mellitus residentes no DF. 

3) Garantir atenção especializada às pessoas portadoras de Hanseníase e 
outras Dermatopatias de interesse sanitário residentes no DF. 

4) Garantir atenção especializada às pessoas portadoras de Tuberculose e 
outras Pneumopatias de interesse sanitário residentes no DF. 

  A cada um desses OBJETIVOS FINALÍSTICOS, correspondem AÇÕES 
FINALÍSTICAS, muitas vezes rotineiras e já normalizadas pela própria organização 
ou por uma entidade hierarquicamente superior ou de referência, como é o caso do 
Ministério da Saúde. 

  Para entendermos melhor, tomemos como exercício o primeiro Objetivo 
(Figura 4).

  As Ações finalísticas necessárias para o alcance do mesmo são 
Programáticas, estando normalizadas pelos Programas de DST/Aids e Hepatites 
Virais do MS e do Distrito federal, embora possam estar acrescidas ou reduzidas em 
seu escopo em função da disponibilidade de recursos. 

Figura 4 - Trecho de Programação da Atenção às DST/Aids e Hepatites. 
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Enfrentando os problemas

  Outra parte importante do Plano corresponde aos Objetivos e Ações do 
Tipo β: em geral pontuais, definem o que se deseja alcançar no sentido de superar, 
eliminar ou controlar os problemas (dos Clientes e da Organização) identificados na 
Análise de Situação. Nesse caso, os problemas identificados, descritos, selecionados 
e analisados são sempre o ponto de partida.

  Vimos que explicar a situação é, além disso, identificar os nós críticos 
(causas que se repetem na análise de vários problemas) da rede sistêmica causal 
que explica a realidade sobre a qual atuará o planejador e que esses nós críticos se 
converterão em centros prioritários de aplicação das ações do Plano. As Metas de 
Efeito, portanto, deverão variar em função da descrição e quantificação dos problemas 
identificados na Análise de Situação.

 

  No caso dos OBJETIVOS e AÇÕES do Tipo γ (Gama), o ponto de partida 
é a Visão de Futuro. Vimos que a Visão de Futuro corresponde à descrição de uma 
Situação - Objetivo (So) ambiciosa, mas possível de ser alcançada, que expressa 
uma conquista estratégica de grande valor para os seus membros sobre o futuro 
desejado para a organização, num horizonte de médio ou longo prazo, à luz de sua 
missão. 

Explorando mais...

  Dando continuidade ao exemplo da Unidade de Saúde do Distrito 
Federal, vejamos a Visão de futuro construída pelos trabalhadores para 2015: 

“Unidade de atenção especializada reconhecida pelos clientes e parceiros pela 

excelência da atenção que oferece aos portadores de DST/HIV/AIDS, Hepatites 

Virais, Tuberculose, Hanseníase e Diabetes Mellitus”; 

“Unidade executando capacitação em serviço e pesquisas em parceria com 

a academia e a rede de serviços na área de DST/HIV/AIDS, Hepatites Virais, 

Tuberculose, Hanseníase e Diabetes Mellitus”. 

  É fácil perceber que, nessa VISÃO DE FUTURO, estão inscritas 
AMBIÇOES facilmente traduzíveis como OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
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11) Promover a Qualidade da Assistência aos Portadores de DST/Aids, 
Hepatites Virais, Tuberculose, Hanseníase e Diabetes Mellitus; 

12) Desenvolver capacitação em serviço para profissionais que atuam na 
área de DST/Aids, Hepatites Virais, Tuberculose, Hanseníase e Diabetes 
Mellitus; 

13) Desenvolver ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na 
área de DST/Aids, Hepatites Virais, Tuberculose, Hanseníase e Diabetes 
Mellitus. 

  A cada um desses OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, correspondem 
AÇÕES ESTRATÉGICAS, raras vezes rotineiras ou já normalizadas. 

  Para entendermos melhor, tomemos como exercício o Objetivo nº 13 
(Figura 5). 

  As Ações necessárias para o alcance do mesmo neste caso não são 
Programáticas; ao contrário, trata-se de ação inovadora, não necessariamente 
impensável antes do processo de planejamento. 

  As METAS, portanto, deverão variar em função da ambição da Visão 
de Futuro, que, por sua vez, deve ser definida com base num bom Posicionamento 
Situacional e, se possível, com base em Cenários de Futuro bem estruturados, 
conforme vimos no conteúdo Análise do Ambiente Externo. 

 
Figura 5 – Trecho do Plano Estratégico de Pesquisa da Unidade. 
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Explorando mais...

Vejam o exemplo a seguir 
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  Percebe-se que os objetivos estratégicos do Plano Diretor de Saúde 
Mental (PDSM) devem corresponder aos Efeitos esperados da Ação sobre as causas 
dos problemas. Para que possam ser alcançadas as Metas, cada Objetivo Estratégico 
(OE) precisa se conformar por meio de um agrupamento coerente de ações com as 
quais se busca alterar a realidade.

 

 
  Para o problema elegido a partir da análise defina Objetivo (com Metas) 
e Ações necessárias para o enfrentamento da rede causal do problema selecionado 
(com Metas de Produto), além de Recursos Críticos que serão consumidos, bem 
como Responsáveis e Prazos.

Certo, agora que já exploramos o Momento Normativo nesta lição, estamos 

preparados para avançar no raciocínio de que nem sempre temos controle e 

domínio de tudo que planejamos, assim precisamos desenvolver um pensamento 

estratégico: vamos à lição3!
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Antônio José Costa Cardoso

  A ideia que preside esta etapa é a de que o ator que planeja não controla 
todos os recursos necessários à execução do Plano. Em relação ao PES, o momento 
estratégico concentra-se no cálculo do “pode ser”, isto é, nas análises de viabilidade 
e direcionalidade do Plano antes de implementá-lo, portanto ainda na fase de Modelo 
Lógico (GUERRERO, 2010). (Figura 6)

 

Figura 6  – Modelo Lógico do PRNI na Amazônia Legal e Nordeste. 

Fonte: GUERRERO, 2010.

  Esse momento concretiza-se por meio de duas provas distintas e 
independentes pelas quais o Plano deve passar:

1 - Análise de coerência e consistência: da “direcionalidade, pertinência e 
suficiência das ações”;

2 - Análise de viabilidade: da “capacidade de tomar decisões, operacionalizar 
as ações e mantê-las em operação”.

Lição 3 - Construindo a Viabilidade do Plano - o  momento estratégico
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  Note-se, portanto, que o cumprimento da coerência/consistência do 
programa direcional é independente das provas de viabilidade. Segundo Matus, 
essas duas provas constituem o fundamento de todo o PES.

  No PES, o “programa direcional” (Matus) do Macroproblema 
corresponde à articulação coerente das Ações estratégicas por Problemas. Assim, a 
“direcionalidade do Plano” pode ser sintetizada na Matriz de Operações Estratégicas 
- Problemas. As caselas da matriz contêm os nós críticos que as Ações enfrentam.

  Mas essas operações devem ser também suficientes e consistentes, 
além de viáveis no que tange a prazos e recursos à disposição da organização.

  Quanto à Análise de Suficiência, o objetivo aqui é verificar se o conjunto 
de operações selecionadas é necessário e suficiente para materializar o “arco 
direcional Si  |  |  So” (Matus, 1993). 

1. A Situação-Objetivo (So) é suficientemente precisa para se proceder a 
análise de coerência e consistência? 

2. Todos os problemas relevantes são consistentemente atacados para a 
organização alcançar a Situação-Objetivo (So)? 

3. Qual a contribuição de cada projeto para atingir a Situação-Objetivo? 

  Para testar a Consistência (fundamento técnico-científico) das ações, 
coloca-se sempre as assertivas “se executada a ação – então o que ocorre” (Figura 
25): 

1. Se forem utilizados tais recursos, então implementa-se tais ações; 

2. Se tais ações forem implementadas, então obtêm tais produtos para tais 
grupos de beneficiários; 

3. Se tais produtos forem realizados, então se alcança tais resultados 
intermediários e o resultado final que irá levar ao alcance do objetivo. 

  Nesse momento estratégico, cabe ao ator fazer um “inventário” sobre 
quais os recursos necessários e quais recursos estão sob sua governabilidade, 
identificar os atores que são possíveis aliados ou adversários; quais os meios 
estratégicos a serem utilizados e a ordem das ações (operações),  como forma de 
alcançar melhor a imagem objetivo (MATUS, 1996).

  Reconhecer a própria fragilidade, os limites de sua governabilidade, é 
um fator de fortalecimento do ator que planeja, na medida em que possibilita contornar 
ou enfrentar as limitações identificadas, visando superá-las. 

  Mas o que significa “viabilidade do programa direcional”? 
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  Significa responder a algumas perguntas: 

a) As operações são politicamente viáveis? 
b) As operações são economicamente viáveis? 
c) As operações são organizacionalmente viáveis? 
d) Temos capacidade para construir a viabilidade do Plano? 

  Essas perguntas apontam para a dialética entre o necessário, o possível 
e a criação de possibilidades. Cada uma dessas perguntas pode ser interpretada em 
três dimensões complementares:

a) Temos capacidade de tomar a decisão? (Capacidade de decisão);
b) Temos capacidade de operar bem as Operações? (Capacidade 
operacional);
c) Temos capacidade de mantê-lo operando? (Viabilidade de permanência).

  Essas Viabilidades são interdependentes e qualquer ajuste em uma 
pode obrigar a revisar a analise de Viabilidade das demais. Por isso, a análise de 
Viabilidade faz-se por aproximações sucessivas, até que o conjunto das operações 
do Plano seja Viável nas três dimensões indicadas. 

  Em outras palavras, o problema da Viabilidade é quase estruturado e, 
por conseguinte, irredutível a um sistema de equações de solução precisa. Mas é 
com base nessa análise de Viabilidade das operações que se deve estabelecer um 
cronograma de implementação, de tal modo que se consiga aumentar a eficiência na 
aplicação dos recursos existentes e maximizar o alcance dos Objetivos.

ATENÇÃO!!!  

  O que importa reter aqui é a noção de que uma análise preliminar 
indicativa da inviabilidade de uma operação estratégica não precisa significar o seu 
abandono. É sempre possível lutar por sua viabilização, utilizando-se os recursos 
(políticos, financeiros, organizacionais etc.) que o planejador controla (CECÍLIO, 
1997).

  A pergunta-chave é: “como pode um ator com poucos recursos realiza 
projetos que exigem muitos recursos?” 

  A única resposta possível é: “acumulando novos recursos” mediante 
estratégias criativas persistentes. 

  Nesse processo criativo, a rigidez normativa é caminho certo para o 
fracasso!

  O Plano, sendo modular, é composto por Ações que podem agregar-se, 
dimensionar-se e combinar-se de maneiras distintas. Em tese, o cronograma do Plano 
deverá iniciar-se com as Ações mais relevantes, urgentes e Viáveis, fechando o ciclo 
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com aquelas de menor relevância, urgência e factibilidade/viabilidade. Naturalmente, 
o processo de desenho do Plano gera a necessidade de uma fase de síntese em que 
se conciliem direcionalidade e Viabilidade.

Saiba mais:

  Leia os textos de apoio disponível em sua biblioteca virtual, para obter 
subsídios teórico-metodológico para elaboração de planos de intervenção em saúde:

ARTMAN, Elizabeth. O planejamento estratégico situacional no nível local: um 
instrumento a favor da visão multisetorial. In: Cadernos da oficina social nº 3 
desenvolvimento local. COPPE/UFRJ. 2000.

CARDOSO, Antônio José Costa. Planejamento Participativo em Saúde, Brasília, 2013.

  Os quatros momentos do PES, elaborado por Matus, impõe a sua 
articulação  entre eles, “de modo a constituir um sistema oportuno e eficaz de tomada 
de decisões. Essa articulação deve evitar a dissociação entre a ação e à estratégia, 
de modo que as restrições do presente não levem a desvios da direcionalidade, nem 
que a estratégia leve à perda de contato com a ação tática”. (Azevedo, 1992)

  Para concluir, Artmann (2000), nos chama a atenção que “o maior ou 
menor sucesso do plano depende, além de variáveis não controláveis do cenário, 
da definição clara de responsabilidades, de mecanismos e dispositivos de prestação 
regular e sistemática de contas, da competência comunicativa e da flexibilidade frente 
às mudanças”.

  Assim, em uma situação mais concreta você oportunamente, poderá 
avançar no momento Tático-operacional do PES, onde poderá aplicar esse método ao 
monitoramento da ação, de fazer a gestão do plano, de maneira a buscar a viabilidade 
da ação frente aos recursos necessários para o enfrentamento do problema de saúde, 
de forma eficiente e eficaz.

  Como exercício, a partir da Análise de situação e do plano desenhado 
(objetivos, ações estratégicas, recursos, responsáveis e prazos) faça a sistematização 
do plano de intervenção em saúde com a descrição da definição do Objetivo (com 

Metas) e Ações necessárias para o enfrentamento da rede causal do 
problema selecionado (com Metas de Produto), além de Recursos Críticos 
que serão consumidos, bem como Responsáveis e Prazos. 

  Para contribuir com essa construção, serão disponibilizados comandos 
e orientações no seu ambiente virtual do Moodle.

  Recomendamos ainda que apresente uma síntese do seu julgamento 
estratégico sobre o problema e o plano de intervenção quanto a pertinência e 
suficiência das ações propostas à luz do conhecimento científico; a direcionalidade 
e viabilidade, como também as suas sugestões/ações sobre o precisará ser feito 

28



Curso de Especialização - Saúde da Família

Seminário Integrador III

pensando em influenciar “aqueles que têm capacidade de decidir”, como diz Matus 
no seu Decálogo.
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