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SEÇÃO 1

Nesta seção vamos iniciar nossos estudos a respeito do planejamento 
discutindo sobre sua importância no trabalho das equipes de saúde da família. 
Na sequência, o planejamento é abordado como um processo que desenvolveu 
métodos próprios no transcorrer da história. Esperamos que ao final da seção 
você seja capaz de:

discutir sobre conceitos gerais do planejamento;

compreender as principais características e diferenças dos métodos 
normativo e estratégico de planejamento;

refletir sobre a importância do planejamento estratégico situacional 
para o setor da saúde e seus principais conceitos.

1.1 Considerações gerais sobre o Planejamento em Saúde

Optar pelo planejamento significa assumir uma alternativa à improvisação. É 
decidir aonde se quer chegar, é acreditar que o futuro pode ser construído. Isto 
porque planejar implica transformar ideias em ação.

Uma rápida reflexão sobre nosso dia a dia já revela que o ato de planejar é 
inerente ao ser humano. Planejamos nossas férias, a compra de um automóvel, 
fazer um curso de especialização. Se na nossa vida pessoal é assim, o que dizer 
das instituições de saúde em que a complexidade das tarefas e o elevado 

PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Pense em situações do seu dia a dia que 
foram bem planejadas. Reflita sobre os 
resultados desse planejamento. Agora faça 
o exercício inverso e reflita sobre situações 
que você não planejou e as consequências 
da falta de planejamento.

Alice – Poderia me dizer, por favor, qual é o 
caminho para sair daqui?

Coelho – Isso depende muito do lugar para 
onde você quer ir...

Alice – Não me importa muito onde...

Coelho – Nesse caso, não importa por qual 
caminho você vá.

Em outras palavras, como diz o dito popular: 
“Não há vento favorável para nau sem 
rumo”

VAMOS
refletir!

volume de recursos e pessoas envolvidas na sua realização não podem correr o risco do 
improviso? “Acresce-se o fato de lidarem com situações que envolvem a vida de milhões 
de pessoas e que podem resultar em doenças, incapacidades e mortes.” (PAIM, 2006, p.17).

Para esse mesmo autor o planejamento também ajuda a mobilizar vontades. “A identifi 
cação dos problemas e dos meios de superá-los eleva a consciência sanitária das pessoas, 
facilitando a mobilização política dos interessados pela questão saúde.” (PAIM, 2006, p.22).

Segundo Paim (2006, p.25) planejamento também é “um modo de explicitação do que vai 
ser feito, quando, onde, como, com quem, e para quê.” O documento que registra essas 
escolhas é o Plano. 

Matus nos ensina que o Plano é um produto momentâneo de um processo de 
planejamento. É um instrumento de negociação, nunca está acabado, mas sempre em 
construção. 



Planejamento e Gestão em Saúde 8

Assim, no contexto da Estratégia Saúde da Família, o principal objetivo do Plano deve ser o de 
orientar a ação da equipe de saúde do município, apontar para correções de rumos e avaliação dos 
resultados obtidos em relação aos objetivos propostos.

Na saúde, quase sempre pretendemos alcançar objetivos complexos, de maneira pactuada entre os 
gestores do SUS e com a cogestão da sociedade civil. Para tanto, não só é importante planejar, como 
também dispor de um método de planejamento. 

Além disso, como planejamos em situações onde a incerteza, em maior ou menor grau, está sempre 
presente, o planejamento deve ser um processo permanente, considerando que as situações são 
dinâmicas, estão em constantes transformações. Por isso, um processo permanente de planejamento 
deve facilitar a direcionalidade das ações, a correção de rumos e o enfrentamento de imprevistos. 

Então, até aqui já refletimos sobre o que é planejar e a importância de planejar. Percebemos que 
o planejamento deve ser um processo permanente amparado por um método. Agora vamos fazer 
uma pausa para verifi car como estamos utilizando essa ferramenta no dia a dia de nosso trabalho.

1.2 Desenvolvimento do planejamento em saúde

Iniciamos o estudo deste módulo refletindo sobre o que é planejar e porque planejar. vimos que 
planejar é pensar antes e durante uma ação. No entanto, existem diferentes maneiras de planejar, 
ou seja, existem diversos métodos. Então precisamos compreender as principais características 
de cada método e conhecer um pouco sobre o processo histórico de construção dos métodos de 
planejamento. 

E o que é planejar?

“A noção mais simples de planejamento é a 
de não-improvisação. Uma ação planejada é 
uma ação não-improvisada e, nesse sentido, 
fazer planos é coisa conhecida do homem 
desde que ele se descobriu com capacidade 
de pensar antes de agir...” (GIOvANELLA, 1991, 
p.28).

O planejamento pode ser definido como 
o processo pelo qual determinamos 
que caminhos devemos tomar para que 
cheguemos à situação que se deseja. Significa, 
portanto, definir de antemão o que fazer 
para mudar as condições atuais para que se 
chegue à condição definida como desejável 
(CHRONY et all, 2008).

Para Carlos Matus

“Planejar significa pensar antes de agir, 
pensar sistematicamente, com método; 
explicar cada uma das possibilidades 
e analisar suas respectivas vantagens 
e desvantagens; propor-se objetivos. É 
projetar-se para o futuro, porque as ações 
de hoje terão sido eficazes, ou ineficazes, 
dependendo do que pode acontecer 
amanhã e do que pode não acontecer. O 
Planejamento é a ferramenta para pensar 
e criar o futuro porque contribui com um 
modo de ver que ultrapassa as curvas do 
caminho e chega à fronteira da terra virgem 
ainda não palmilhada e conquistada pelo 
homem. Essa visão ampla serve como 
suporte das decisões de cada dia: os pés 
no presente e o olhar no futuro.” (HUERTAS, 
1996, p.31)

Planejamento é o cálculo que precede e 
preside a ação (MATUS,1993, p.41).

VAMOS
MAIS!saber

Como seria a sua definição de 
planejamento? E planejamento em saúde?

você faz parte de uma equipe de saúde da 
família de um município e esse município 
tem um Plano Municipal de Saúde (PMS). 
Sabendo da importância do plano, localize 
e leia o PMS do seu município.

VAMOS
refletir!

VAMOS
MAIS!saber
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Existem muitos métodos de planejamento, cada um com suas vantagens e desvantagens conforme 
a situação que se apresenta, no entanto, as maiores infl uências no planejamento em saúde são as 
do pensamento normativo e estratégico. 

Para melhor compreensão de como esses dois olhares influenciaram o planejamento em saúde, é 
preciso voltar no tempo e conhecer um pouquinho da história do planejamento na América Latina 
e as origens do planejamento em saúde, expressos no esquema abaixo.

Figura 1 - Esquema Histórico do Planejamento em Saúde

Como a sua equipe planeja as ações que 
dão respostas aos problemas de saúde da 
sua área de abrangência? Dê exemplos 
de ações que foram bem planejadas, mal 
planejadas e que não foram planejadas. 
Analise os resultados.

VAMOS
refletir!

DÉCADA DE 40

Planejamento é
introduzido na
América Latina
por in�uência

da ONU

Instrumento para o
desenvolvimento

DÉCADA DE 50

Transposição do
planejamento para

o setor da saúde

DÉCADA DE 60

Planejamento
normativo - Método

Cendes/Opas

DÉCADA DE 70

Divulgação do
documento

Formulação de
políticas de saúde

DÉCADA DE 70
MEADOS DOS ANOS 80

Enfoque estratégico do
planejamento.

Pensamento
estratégico - Testa e

Planejamento
estratégico situacional

- Matus

Otimiza resursos para
o setor saúde com
ênfase na relação
custo-benefício

Considera a
construção da

viabilidade

Economia

ENFOQUE NORMATIVO ENFOQUE
ESTRATÉGICO

Política Recursos de Poder Categoria ChaveDesenvolvimento
Econômico

Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2001); Giovanella (1991); Teixeira (2001).

Mas o que significa planejar normativamente ou estrategicamente? Quais as 
diferenças fundamentais entre os dois métodos? Conheça algumas características 
do planejamento normativo e do planejamento estratégico.
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PN PEPlanejamento
Normativo

Planejamento
Estratégico PN PEPlanejamento

Normativo
Planejamento

Estratégico

Basicamente é um problema técnico. Basicamente é um problema entre pessoas.

Centrado na lógica da formulação. Centrado na lógica da realização.

Planos, programas e projetos 
expressam o desejável.

Planos, programas e projetos 
expressam a possibilidade.

O sujeito que realiza o plano tem capacidade de
controlar a realidade planejada.

Os atores que planejam não controlam por si só a
realidade planejada.

O sujeito que planeja tem monopólio do plano.
Não há monopólio na elaboração do planejamento,

mas a coexistência de vários planos.

Dá muita importância ao papel dos técnicos.

Destaca a importância de integrar o aporte
metodológico dos diferentes pro�ssionais com

as expectativas, interesses e necessidades e
problemas das pessoas envolvidas.

A de�nição de objetivos resulta do diagnóstico.
A de�nição do objeto resulta do consenso social
entre os diferentes atores sociais implicados no

processo.

Importância nas decisões do sujeito planejador
que está fora da realidade, considerada como

objeto do planejamento.

Destaca a importância da política e da
intervenção dos diferentes atores sociais.

O centro do planejamento é um desenho e se
expressa em aspectos especí�cos da realidade

social.

O centro do planejamento e a dinâmica da condução
não se cristalizam em um plano, levando em conta

permanentemente as questões da conjuntura
política, econômica e social.

Não leva em conta, de maneira signi�cativa,
os oponentes, os obstáculos e di�culdades que
condicionam a factibilidade do planejamento.

Procura conciliar o con�ito e o consenso como
os fatores atuantes dos processos sociais e que

condicionam a realização do planejamento.

O ponto de partida é um modelo analítico
que explica a situação problema, expressa num

diagnóstico.

O ponto de partida é a situação inicial que explica
a situação problema, expressa num diagnóstico.

O ponto de chegada é um modelo normativo,
que expressa o desenho do deve ser.

O ponto de chegada é a situação objetivo que
expressa a realização do tempo e da imagem
objetivo, que con�gura o horizonte utópico.

O sujeito que plani�ca está sobre e fora da
realidade planejada.

O ator que planeja está inserido na realidade que
planeja, coexistindo com outros atores sociais que

de algum modo, também planejam.

Figura 2 - Características do Planejamento Normativo e do Planejamento Estratégico

Fonte: Adaptado de Ander-Egg, 2007.

O enfoque estratégico exerceu grande influência no movimento sanitário 
brasileiro e o Planejamento Estratégico Situacional (PES) de Carlos Matus é o que 
mais foi difundido, utilizado e atualizado, por ser um modelo criativo, flexível e 
interativo. 

No PES, o ator que planeja está dentro da realidade e coexiste com outros autores 
que também planejam, diferente do método normativo, onde o planejador é 
um sujeito separado da realidade, colocando-se fora dela e querendo controlá-
la (GIOvANELLA, 1991). Nesse método, o conceito de Situação é um conceito 
importante.

você já deve ter ouvido falar em situação de 
saúde, sabe o que significa?
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Será que essa abordagem de planejamento 
normativo ainda não está muito presente 
nas práticas de planejamento dos serviços 
de Saúde? E no dia a dia da equipe?

VAMOS
refletir!

Para Matus: Situação é lugar onde estão os atores e suas ações. É a explicação da realidade feita por uma 
força social em função da sua ação e luta com outras forças sociais. Nessa concepção, a contradição e o 
conflito são assumidos e o planejamento passa a ser entendido como uma ação política.

O PES é um método de planejamento muito importante e de grande valia para a saúde, por isso é que 
precisamos conhecer um pouco mais sobre esse método. 

1.3 Planejamento Estratégico Situacional - PES

O PES foi pensado por Carlos Matus como uma ação política. Então vamos refletir sobre esse diagrama:

1.3.1 Conceitos básicos do PES

Dentre os conceitos básicos do PES, cinco são fundamentais:

Planejamento situacional refere-se à 
arte de governar em situações de poder 
compartilhado, ou seja, nas situações da 
nossa realidade.

Todas as forças sociais governam, ou seja, 
podem e devem planejar intervenções 
inteligentes sobre os fatos sociais.

PLANEJAR
é preparar-se para a ação

PARA AGIRAÇÃO é necessário ampliar a capacidade de governar

1. Triangulo de Governo

2. Estratégia

3. Situação

4. Ator Social

5. Problema
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Matus utilizou a figura do triângulo para explicar importantes fundamentos do 
PES: Projeto de Governo; Governabilidade e Capacidade de Governo.

Matus propõe um modelo de planejamento que funcione na realidade, e a 
realidade é conflitiva. Na realidade ou na situação existem diversos atores 
sociais com diferentes visões de mundo, interesses e compromissos. São 
essas diferenças que provocam conflitos. Existindo conflitos, é necessário 
pensar estrategicamente para enfrentar os oponentes e alcançar os 
objetivos propostos. Lembre-se que na visão do PES todas as forças sociais 
planejam e governam.

Estes três pontos devem ser vistos numa interrelação dinâmica e a análise do 
equilíbrio entre os três vértices do triângulo permite avaliar as fragilidades 
da gestão, orientando os ajustes necessários, ou seja, se é preciso trabalhar 
melhor o plano, se é preciso aumentar a governabilidade ou a capacidade de 
governo.

O triângulo de governo nos ajuda a refletir sobre como está se dando o processo 
de planejamento em nossa equipe. Por exemplo, às vezes temos um bom 
plano (do ponto de vista da ciência), mas não temos o apoio da comunidade 
ou do gestor, o que significa que não construímos governabilidade. Também 
existem os casos onde o gestor possui governabilidade, mas não tem equipe 
preparada para executar o seu projeto de governo, o que significa dizer que 
não possui capacidade de governo.

a) Triângulo de Governo

b) Estratégia

P

G C

Projeto de Governo

Governabilidade Capacidade de Governo

Variáveis de recursos necessários
para implementar o plano

Acumulação de experiências e conhecimentos
necessários para a implementação do plano

Plano para que uma equipe 
atinja seus objetivos

Pensar e agir estrategicamente 
implica construir viabilidade 
(política, técnica e econômica) 
para o plano.

Ser estratégico é identificar 
e agir nas oportunidades, 
fragilidades, fortalezas e 
ameaças.

Agir estrategicamente é construir as 
alianças e mobilizações necessárias para 
a superação dos obstáculos ao plano.
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Como já comentamos, situação é um espaço socialmente produzido onde se 
inserem diversos atores sociais que interpretam e explicam a realidade e, sendo 
assim, a situação é um espaço de conflito. Existem diversas explicações sobre 
a situação, a nossa explicação é apenas uma delas, por isso é fundamental que 
no planejamento também sejam consideradas as interpretações da realidade 
de outros atores sociais.

Isso deixa claro que a explicação ou análise da situação depende pelo menos 
de:

Assim, uma explicação situacional é sempre parcial. Existem múltiplas 
explicações. Ou seja, existirão tantas explicações quantos atores sociais. Então 
vamos refletir:

Duas pulgas estavam conversando e então uma comentou com a outra: 

- Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí nossa chance de sobrevivência quando somos percebidas pelo cachorro é zero. É por 
isso que existem muito mais moscas do que pulgas. E elas contrataram uma mosca como consultora, entraram num programa de reengenharia de voo e saíram 
voando. Passado algum tempo, a primeira pulga falou para a outra:

- Quer saber? voar não é o suficiente, porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada 
dele. Temos de aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam voo rapidamente. E elas contrataram o serviço de consultoria de uma abelha, 
que lhes ensinou a técnica do chega-suga-voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explicou por quê: 

- Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos de ficar muito tempo sugando. Escapar, a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando 
direito. Temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar 
o tamanho do abdômen. Resolvido, mas por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro, e elas 
eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha:

- Ué, vocês estão enormes! Fizeram plástica? 

c) Situação Por exemplo, um grupo de pessoas lideradas 
pela equipe de saúde da família planeja ações 
contrárias a implantação de uma indústria na 
região, considerando os riscos à saúde e ao 
ambiente. Outro grupo apoia a implantação 
da indústria considerando que vai aumentar 
a arrecadação de impostos e gerar empregos.

QUEM EXPLICA?

POR QUE EXPLICA?

DE QUE POSIÇÃO EXPLICA?
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- Não, reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas aos desafios do século 21. voamos, picamos e podemos armazenar mais alimento.

- E por que é que estão com cara de famintas? 

- Isso é temporário. Já estamos fazendo consultoria com um morcego, que vai nos ensinar a técnica do radar. E você?

- Ah, eu vou bem, obrigada. Forte e sadia.

Era verdade. A pulguinha estava viçosa e bem alimentada. Mas as pulgonas não quiseram dar a pata a torcer:

- Mas você não está preocupada com o futuro?

- Não pensou em uma reengenharia?

- Quem disse que não? Contratei uma lesma como consultora

- Hã? O que as lesmas têm a ver com pulgas?

- Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês duas. Mas, em vez de dizer para a lesma o que eu queria, deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a 
melhor solução. E ela passou três dias ali, quietinha, só observando o cachorro e então ela me deu o diagnóstico.

- E o que a lesma sugeriu fazer??

“Não mude nada. Apenas sente no cocuruto do cachorro. É o único lugar que a pata dele não alcança” - (Max Geringher)

A Análise da Situação de Saúde é uma importante ferramenta de trabalho para 
a Equipe de Saúde da Família (ESF), dotando-a de instrumentos que permitam 
conhecer o território da área de abrangência da equipe. Por isso, mais adiante, 
dedicaremos uma seção para tratar apenas desse tema.

Para Matus, um ator social pode ser uma pessoa ou um coletivo de pessoas que 
atuando em uma determinada situação é capaz de transformá-la.

d) Ator Social

ATOR SOCIAL SITUAÇÃO SITUAÇÃO
TRANFORMADA
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Para tanto é fundamental que o ator social tenha:

um projeto de intervenção; 

capacidade de mobilizar os recursos necessários;

um mínimo de organização para executar o plano.

Por tudo o que já discutimos até aqui, você já deve ter percebido que para o PES, 
o planejamento é um processo participativo. O PES possibilita a participação 
de diferentes setores sociais, diferentes atores sociais poderão explicitar suas 
demandas, propostas e estratégias de solução.

A participação de diversos atores sociais e o uso da capacidade de se comunicar 
enriquecem o processo de planejamento, criando corresponsabilidades, dando 
mais legitimidade e viabilidade política ao plano.

veja bem, todo esse processo participativo exige coordenação. A Equipe de Saúde 
da Família possui potencial para exercer esse papel. No caso do PES, a Equipe de 
Saúde da Familia, é um dos atores sociais competentes para exercer essa ação 
central, não centralizadora, mas aglutinadora, capaz de garantir unidade as 
diversas ações parciais dos diferentes atores sociais. 

Nessa perspectiva, a comunicação é um 
recurso ideativo, criativo, interdisciplinar, 
de geração de múltiplas opções de ganho 
mútuo (RIvERA; ARTMAN, 2010).

Na comunidade onde você trabalha é 
possível perceber os atores sociais que têm 
influenciado o planejamento da equipe?

VAMOS
refletir!

Problema é uma situação insatisfatória acumulada, ou seja, é a discrepância entre 
uma situação real e a situação ideal ou desejada.

A diferença entre um problema e um incômodo é a capacidade de explicar o primeiro. 
Uma situação só se torna problemática se um ator social assim a considerar, ou 
melhor dizendo, se a considerar inaceitável e capaz de ser transformada na direção 
desejada.

Um problema é problema para alguém, para um determinado ator social. O que é problema para um pode não ser para outro, mas ainda pode ser 
oportunidade. Por exemplo: um modelo de atenção à saúde centrado no uso de medicamentos, para nós, profissionais de saúde, pode ser um problema, 
no entanto, para a indústria farmacêutica pode ser uma oportunidade.

Os problemas não são todos do mesmo tipo. Existem problemas mais ou menos complexos e problemas de difícil ou fácil adaptação. Matus propõe que 
os problemas sejam considerados como: problemas estruturados, problemas quase-estruturados, problemas intermediários e problemas finais 
(ou terminais). Considerando que o planejamento envolve um gasto razoável de energia, devemos priorizar os problemas finalísticos e mais complexos.

e) Problema

Todo problema é autorreferido.
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1.3.2 Os momentos do Planejamento Estratégico Situacional

O método do PES trabalha com quatro momentos de planejamento:

Momento Explicativo;

Momento Normativo;

Momento Estratégico;

Momento Tático Operacional.

No item 1.4 você terá a oportunidade de identificar cada momento, quando discutiremos os dez passos para 
a elaboração de um plano de ação.

vamos assumir que esses quatro momentos, e 
por isso o chamamos momentos e não etapas, 
são um permanente fazer, uma permanente 
aprendizagem, um permanente cálculo, uma 
permanente explicação, um permanente 
desenho, e uma ação persistente no dia a dia. 
É como uma espécie de espiral, onde esses 
momentos se repetem incessantemente, 
mas mudando de conteúdo, contexto e lugar 
(MATUS, 1989).

O momento explicativo apresenta a 
complexa tarefa de selecionar problemas e 
descartar outros. Este mundo está inundado 
de problemas. A partir desta seleção, surge 
a necessidade de explicar as causas de cada 
problema e do conjunto de problemas que 
marcam a situação inicial do plano (MATUS, 
1989).

A grande diferença do método normativo é que no PES consideramos a explicação de outros atores sociais, 
além, da nossa explicação, configurando-se como método participativo. Este momento compreende os 
cinco primeiros passos da elaboração de um plano de ação a ser analisado no item 1.4

O momento explicativo é o equivalente ao diagnóstico no planejamento normativo. É o momento de 
identificar, selecionar (valorando, priorizando e escolhendo), descrever e explicar problemas, apresentando 
e selecionando os nós críticos. 

Identificar significa listar todos os problemas. Selecionar implica escolha dos principais problemas com 
base em sua relevância. Descrever consiste na utilização de descritores (quantitativos e qualitativos) 
necessários e suficientes para expressar o problema sem confundir esse problema com outros ou com 
suas causas e consequências. Esses indicadores são importantes, pois serão utilizados para avaliar os 
impactos do plano. Explicar requer que sejam explicitadas as causas dos problemas; para isso, quanto mais 
se conhece o problema, melhor consegue-se identificar o que o causa. A grande diferença do método 
normativo é que no PES consideramos a explicação de outros atores sociais, além, da nossa explicação.

As causas que serão os pontos de enfrentamento do problema, são justamente os nós críticos. Nó crítico 
é a causa do problema que tem três características:

causa cuja solução terá impacto na solução ou minimização do problema;

causa para cuja solução haja disponibilidade de recursos políticos, administrativos e técnicos;

causa cuja solução contribui para a solução de outras causas de problemas.

Para explicar os problemas de saúde, devemos recorrer aos sistemas de informações disponíveis, bases de 
dados, indicadores, inquéritos epidemiológicos, levantamentos, estimativas rápidas, oficinas de trabalho 
entre a equipe técnica e a comunidade. Sempre que possível os dados devem nos permitir chegar até 
a explicação de causas e determinantes mais remotos ou mediatos (PAIM, 2006). Se necessitarmos de 
informações não disponíveis partimos para a coleta de dados. Mas esse é outro assunto que vamos discutir 
mais tarde.

Geralmente, como não se consegue abordar todos os problemas, são selecionados aqueles que têm nós 
críticos comuns. Escolhidos os problemas, passa-se para o momento normativo.

a) Momento Explicativo
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A que se refere o momento normativo? Aqui, a preocupação básica é o que fazer. É o desenho do deve 
ser, nossa definição de como deve ser a realidade. O mais importante é estabelecer objetivos em função 
de cada problema ou grupo de problemas. A partir dos objetivos, devem-se estabelecer as operações 
e metas (resultados esperados), tomando como referência os nós críticos selecionados. Operações são 
conjuntos de ações a serem realizadas durante a execução de um plano. Meta é o resultado numérico a 
ser alcançado dentro de um prazo estipulado. Ainda nesse momento são identificados e quantificados os 
recursos necessários a realização das ações. Em síntese, é o momento privilegiado de atuação de diferentes 
atores, que orienta o plano para a mudança que se quer. Este momento se dá durante os passos 6 e 7 da 
elaboração de um plano de ação (item 1.4).

Nesse momento é analisada a viabilidade do plano, considerando quatro dimensões: política, econômica, cognitiva e organizativa. É preciso analisar se algumas 
operações poderão ser altamente conflitivas do ponto de vista político, muito exigentes do ponto de vista econômico ou demandante de tecnologia de elevada 
complexidade. Então, quais serão os obstáculos que deveremos superar para transformar o desenho em realidade? Possuímos os recursos de poder necessários para 
intervir? Possuímos capacidade organizativa e institucional? 

Nesse momento, devemos verificar se há contradições entre os objetivos (análise de coerência); se os recursos, tecnologias e organização estão disponíveis (análise 
de factibilidade) e se é possível contornar os obstáculos políticos (análise de viabilidade) (PAIM, 2006). Com esse processo é possível identificar os “recursos críticos”, 
ou seja, aqueles necessários mas que não estão disponíveis, devendo-se criar estratégias para viabilizá-los. Todas essas reflexões devem ter por objetivo construir 
viabilidade para as propostas de solução elaboradas. Este momento se dá durante os passos 8 e 9 do plano de ação (item 1.4).

Para Matus este é o momento de perguntar:

b) Momento Normativo

c) Momento Estratégico

Que operações do
plano são viáveis agora?

Quais são as restrições
que pesam no cumprimento

do desenho normativo?

Posso construir viabilidade
para as operações?
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No PES, o plano não é um desenho registrado em um papel e, sim, um compromisso de ação que visa 
resultados, promove impacto nos problemas selecionados e que resulta em situações melhores que a 
situação inicial. Para Matus o plano se completa na ação, nunca antes. Somente a ação muda a realidade 
e este agir faz parte do plano. Não é etapa posterior, visto que a gestão desse plano se dá em todos os 
momentos. 

Este é momento de execução do plano sob uma determinada gerência e organização do trabalho, com 
prestação de contas, supervisão, acompanhamento e avaliação. É o momento de monitorar as operações 
e avaliar continuamente. Em síntese, há quatro premissas das quais não se pode prescindir:

b) Momento Tático Operacional

Figura 3 - Premissas do PES

Planejamento é processo técnico 
(requer conhecimento) e político
(requer mobilização de vontades).

Planejamento é refexão e ação, 
logo, todos os que executam ações 

participam do planejamento.

Não existe dictomia ente pensar e 
agir, ou seja: não existem pessoas 

especializadas em executar o queos 
outros pensam.

O esforço de planejamento tem que
considerar a relação ação-resultado 

em curto, médio e longo prazos.

PES
O monitoramento e a avaliação do plano, que serão 
estudados mais adiante, permitem a identificação 
de demandas a serem supridas e a apreciação do 
desenvolvimento do plano em relação aos processos 
(intermediários) e os resultados (finais), pois como a 
realidade é dinâmica é preciso acompanhar regularmente 
a execução do plano e ser flexível frente às mudanças. O 
momento tático operacional corresponde ao décimo passo 
da elaboração de um plano de ação a ser discutido no 
próximo item (1.4).
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PAIM, J. J. Planejamento em saúde para não 
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de saúde coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec/
Fiocruz, 2006. p. 15-30

KLEBA, M.E; KRAUSER, I.M; vENDRUSCOLO, 
C. O Planejamento Estratégico Situacional 
No Ensino da Gestão Em Saúde Da Família - 
Texto e Contexto - Enfermagem, vol. 20 № 1. 
Florianópolis: Jan/Mar, 2011 

ARTMANN, E. O planejamento estratégico 
situacional no nível local: um instrumento 
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VAMOS
MAIS!saber
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1.4 A Elaboração de um Plano de Ação

O plano de ação tem como objetivo a aplicação do método do PES. vamos considerar a sua construção 
como uma caminhada na qual cada passo dado refere-se a um conjunto de atividades que precisam ser 
conhecidas e elaboradas para que, ao final, seja possível o desenho do plano como um todo. 

Este tópico, em que discutimos a elaboração do Plano de Ação, foi construído tomando por base o Caderno 
do Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família – Unidade Didática I – Módulo 3: 
Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde, de autoria de Francisco Carlos Cardoso, Horácio Pereira de 
Faria e Max André dos Santos/Nescon – MG. A estrutura do plano, a temática das atividades e os quadros 
apresentados são oriundos do referido caderno. 

Tudo começa quando produzimos informações que nos permitem conhecer as causas e as consequências 
dos problemas da área de abrangência da equipe. A Análise da Situação de Saúde é fundamental no 
processo de planejamento, por isso, dedicaremos a próxima seção deste caderno exclusivamente para 
tratar desse assunto. 

Retome as definições de problema já apresentadas anteriormente. Lembre-se que não existe um problema 
isolado, mas sim vários problemas relacionados. Ao identificar um problema, devemos considerar se ele 
é um problema finalístico (ou terminal). Os problemas intermediários farão parte da cadeia causal do 
problema. Identificados os problemas, provavelmente você obterá uma lista de problemas muito grande 
e precisará definir, coletivamente, as prioridades. Então vamos ao segundo passo.

vamos sugerir o uso de três critérios, mas a equipe pode definir outros que julgar relevantes.

Na nossa proposta, para selecionar problemas prioritários considera-se como critérios: a importância 
do problema, sua urgência e a capacidade do grupo para enfrentá-lo. Em outras palavras, uma maneira 
de selecionar problemas é construindo uma planilha onde os problemas são identificados e analisados, 
segundo os valores que lhe são atribuídos, da seguinte forma:

Atribuindo um valor “alto”, “médio” ou “baixo” para a importância do problema;

Distribuindo pontos de zero a dez conforme sua urgência;

PRIMEIRO PASSO:

SEGUNDO PASSO:

DEFINIÇÃO DE PRObLEMAS

PRIORIZAÇÃO DE PRObLEMAS

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%



Planejamento e Gestão em Saúde 20

Definindo se a solução do problema está dentro, fora, ou parcialmente dentro da capacidade de 
enfrentamento da equipe;

Numerando os problemas por ordem de prioridade a partir dos resultados da aplicação dos 
critérios.

O planejamento de uma Equipe de Saúde da Família, denominada Equipe verde, será utilizado como  
exemplo para melhor entendimento de cada um dos passos. veja a planilha de priorização de problemas 
da Equipe verde.

Planilha de Priorização de Problemas da Equipe Verde

A seleção é feita por meio da análise dos pontos e valores atribuídos. Para a equipe do nosso exemplo o 
risco cardiovascular aumentado foi selecionado como prioridade 1. Uma vez definidos os problemas e as 
prioridades (1º e 2º passos), a próxima etapa será a descrição dos problemas selecionados.

A identificação e priorização dos problemas não são suficientes para que se possam definir as intervenções na perspectiva de solucioná-los. É preciso 
compreender o problema, saber caracterizá-lo, para descrevê-lo melhor.

O que é descrever um problema?

vamos tomar como exemplo o problema “risco cardiovascular aumentado” que devemos enunciá-lo de forma mais completa da seguinte maneira: 
32% da população com mais de 20 anos com risco cardiovascular aumentado. Para descrever o problema priorizado, a Equipe verde utilizou dados do 
sistema de informações da Unidade e outros produzidos pela própria equipe. Foram selecionados indicadores relacionados com risco cardiovascular, 
veja como ficou: 

PRINCIPAIS PROBLEMAS IMPORTÂNCIA URGÊNCIA CAPACIDADE DE ENFRENTAMENTO SELEÇÃO

Risco cardiovascular aumentado Alta 7 Parcial 1

Acúmulo de lixo nos lotes Alta 5 Parcial 2

Violência Alta 5 Parcial 2

Desemprego Alta 5 Fora 3

Falta de Esgoto Alta 4 Fora 4

TERCEIRO PASSO:
DESCRIÇÃO DOS PRObLEMAS SELECIONADOS

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%
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Descritores do problema “Risco Cardiovascular Aumentado”

DESCRITORES QUANTIDADE FONTE

Hipertensos esperados 413 Estudos epidemiológicos

Hipertensos cadastrados 387 Sistema de Informação

Hipertensos con�rmados 315 Registro da Equipe

Hipertensos acompanhados conforme o protocolo 250 Registro da Equipe

Hipertensos controlados 180 Registro da Equipe

Diabéticos esperados 217 Estudos epidemiológicos

Diabéticos cadastrados 74 Sistema de Informação

Diabéticos con�rmados 74 Registro da Equipe

Diabéticos acompanhados conforme o protocolo 50 Registro da Equipe

Diabéticos controlados 38 Registro da Equipe

Portadores de dislipidemia1 92 Registro da Equipe

Sobrepeso1 115 Registro da Equipe

Tabagistas1 280 Registro da Equipe

Sedentários 2 160 Registro da Equipe

Complicações de problemas cardiovasculares 3 23 Registro da Equipe

Internações por causas cardiovasculares 58 Registro da Equipe

Óbitos por causas cardiovasculares 8 Registro da Equipe

1  Apenas entre os usuários com de hipertensão e diabetes

2  Levantamento realizado pelos ACS

3  Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular endefálico

Observe como o quadro elaborado pela equipe possibilita 
uma caracterização do problema que será bastante útil 
não apenas na definição das ações a serem desenvolvidas, 
mas também para a organização da agenda da equipe e 
para o monitoramento e avaliação da eficácia e eficiência 
das ações.
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Até aqui os problemas já estão bem descritos e caracterizados por um determinado ator. Agora chegou a hora de explicá-los melhor. É 
necessário conhecer e explicar que outros problemas acontecem “antes” de um determinado problema, ou seja, quais problemas estão 
fazendo com que ele aconteça ou, em outras palavras, quais as suas causas. veja este exemplo de explicação de um problema.

No exemplo do risco cardiovascular aumentado, a explicação está sintetizada no 
esquema que se segue. Observe que a explicação da Equipe verde possui determinantes 
mais gerais (modelo de desenvolvimento econômico e social, políticas públicas) e 
determinantes mais imediatas (hábitos e estilo de vida, pressão social, causas genéticas, 
resposta do sistema de saúde, etc.). O quadro facilita a visualização dos problemas a 
serem enfrentados e nos ajuda na definição de ações para o seu enfrentamento.

Estou vivendo um problema doméstico que é uma goteira na sala de casa. 
Mas a causa dessa goteira é “outro problema” que são as telhas quebradas 
no telhado. Essas por sua vez são consequência de um “outro problema” que 
é a minha falta de dinheiro para fazer a manutenção do telhado. Minha falta 
de dinheiro, por sua vez, é consequência do arrocho salarial, que é fruto da 
política econômica do governo, que por sua vez faz parte da política de ajuste 
econômico do Fundo Monetário Internacional, que (...). (CECILIO, 1997).

QUARTO PASSO:
EXPLICAÇÃO DOS PRObLEMAS SELECIONADOS

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%
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modelo de
desenvolvimento

econômico e social

uso de protocolos, apoio diagnóstico,
assistência farmacêutica, referência e

contra-referência, capacitação de pessoal

melhorar o acompanhamento de riscos e agravos, melhorar a
autonomia do paciente com risco cardiovascular aumentado

através de uma atenção integral

políticas públicas

modelo assistencial

problema

resposta do sistema
de saúde

risco cardiovascular
aumentado

infarto, AVE,
doença renal crônica

Fatores
hereditários

ambiente político,
cultural, ambiental
e socioeconômico

sedentarismo
hábitos alimentares

tabagismo, alcoolismo

desemprego, trabalho
violência

baixos salários

informação sobre os
riscos e agravos

informações sobre
direitos sociais

hipertensão, diabetes
obesidade, deslipidemia

invalidez, aposentadoria
precoce, aumento do

desemprego, aumento da
mortalidade

modi�cam o
desenvolvimento do risco

ou agravo

hábitos e estilo de vida
nível de pressão social

nível de informação

estrutura dos serviços
de saúde e no processo

de trabalho

determinam o

determinam as

interfere na interfere na

aumenta o

interfere no (a) pode

in�uenciam

como por exemplo

como por exemplo

como por exemplo

in�uenciam

se relacionam
com o 

aumento da

estão associados
com a ocorrência de

podem diminuir a
ocorrência de

pode provocar
o aumento da

in�uenciam

consequência

causas

Determinantes Gerais e Determinantes Imediatos
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Na metodologia do PES, identificar as causas do problema quer dizer identificar os “nós 
críticos do problema”. A identificação das causas é fundamental porque para enfrentar 
um problema, deve-se atacar suas causas. Na seleção dos nós críticos, decide-se sobre 
quais causas devemos atuar, ou seja, aquelas consideradas mais importantes na origem 
do problema. O nó crítico também traz a ideia de algo sobre o qual eu posso intervir, ou 
seja, está dentro do meu espaço de governabilidade.

A Equipe verde, a do nosso exemplo, definiu como nós críticos fundamentais para o 
problema do risco cardiovascular aumentado:

hábitos e estilo de vida;

pressão social;

nível de informação;

estrutura dos serviços de saúde;

processo de trabalho da equipe.

Agora que o problema está bem explicado e estão identificadas as causas consideradas mais importantes, só resta pensar as soluções 
e estratégias para o enfrentamento do problema, iniciando assim a elaboração do plano de ação propriamente dito.

O plano de ação é composto por operações desenhadas para enfrentar e impactar as causas mais importantes (ou os nós críticos) 
do problema selecionado. As operações são conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a execução do plano. Essas 
operações consomem recursos:

econômicos (ou financeiros);

organizacionais (estrutura física, recursos humanos,

equipamentos, etc.);

cognitivos (conhecimento acumulado);

de poder (também denominado recurso político).

QUINTO PASSO:

SEXTO PASSO:

SELEÇÃO DE NóS CRíTICOS

DESENhO DAS OPERAÇõES

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

Nó crítico é um tipo de causa que quando 
“atacada” é capaz de impactar o problema 
principal e efetivamente transformá-lo.
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Tradicionalmente, o mais valorizado é o recurso financeiro; não damos a importância 
devida aos recursos de poder, cognitivo e organizacional, mas eles são fundamentais 
para o sucesso do plano. A partir dos nós críticos identificados no nosso exemplo de risco 
cardiovascular aumentado, a Equipe verde propôs as operações necessárias para sua 
solução, os produtos e resultados esperados e os recursos necessários a sua execução. 
veja como ficou interessante.

Operações Necessárias para Solução dos Problemas da Equipe Verde

NÓ CRÍTICO OPERAÇÃO/PROJETO RESULTADOS ESPERADOS

Hábitos e estilos de vida inadequados Viver com Saúde; Modi�car hábitos e estilos de vida.
Diminuir em 20% o número de sedentários, tabagistas e

obesos no prazo de 1 ano.

PRODUTOS ESPERADOS

Programa de caminhada orientada; Campanha educativa 
na rádio local; Programa “Merenda saudável”.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Organizacional - para organizar as caminhadas; 
Cognitivo - informação sobre o tema e estratégias de comunicação;

Político - conseguir o espaço na rádio local, mobilização 
social e articulação intersetorial com a rede de ensino;

Financeiros - para aquisição de recursos áudios-visuais, 
folhetos educativos, etc.

Pressão Social
Viver Melhor; Aumentar a oferta de empregos;

Fomentar a cultura da paz.
Diminuição de desemprego; 

Diminuição da violência.

Programa de geração de emprego e renda;
Programa de fomento da cultura da paz /

Rede Saúde e Paz.

Cognitivo - informação sobre o tema, elaboração e gestão
de projetos de geração de emprego e renda e de

enfrentamento da violência; Políticos - mobilização social
em torno das questões, articulação intersetorial e

aprovação dos projetos; Financeiros - �nanciamento
dos projetos.

Nível de Informação
Saber +: Aumentar o nível de informação

da população sobre os riscos cardiovasculares. População mais informada sobre riscos cardiovasculares.

Avaliação do nível de informação da população sobre
risco cardiovascular; Campanha educativa na rádio local;

Programa de Saúde Escolar;  Capacitação 
dos ACS e de cuidadores.

Cognitivos - conhecimento sobre o tema e sobre estratégias 
de comunicação e pedagógicas;

Organizacionais - organização da agenda;
Políticos - articulação intersetorial (parceria com o

setor educação) e mobilização social.

Estrutura dosserviços de saúde

Cuidar melhor: Melhorar a estrutura
do serviço para o atendimento dos

portadores de risco cardiovascular aumentado. Oferta aumentada de consultas, exames e medicamentos.

Capacitação pessoal; Contratação de compra de
exames e consultas especializadas; 

Compra de medicamentos.

Políticos - decisão de aumentar os recursos para
estruturar o serviço; Financeiros - aumento da
oferta de exames, consultas e medicamentos;

Cognitivo - elaboração do projeto de adequação.

Processo de trabalho da Equipe de Saúde da Família
inadequado para enfrentar o problema

Linha de Cuidado: Implantar a linha de 
cuidado para risco cardiovascular

aumentado; incluindo os mecanismos 
de referência e contrarreferência.

Cobertura de 80% da população com risco 
cardiovascular aumentado.

Linha de cuidado para risco cardiovascular
implantada; Protocolos implantados; Recursos humanos

capacitados; Regulação implantada; Gestão da 
linha de cuidado implantada.

Cognitivo - elaboração de projeto da linha de cuidado e de 
protocolos; Político - articulação entre os setores da saúde 

e de adesão dos pro�ssionais;
Organizacional - adequação de �uxos (referência e contrareferência).
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Todo processo de transformação da realidade consome recursos em maior ou menor 
grau, portanto, a transformação vai depender da disponibilidade de determinados 
recursos. Chamamos de Recursos críticos aqueles indispensáveis para a realização de uma 
operação, mas que não estão disponíveis e, por isso, a equipe terá que criar estratégias 
para que possa viabilizá-los. 

veja como ficou o quadro de recursos críticos da Equipe verde.

Quadro de Recursos Críticos da Equipe Verde

SÉTIMO PASSO:
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CRíTICOS

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

OPERAÇÃO / PROJETO RECURSOS CRÍTICOS

Viver com Saúde

Político - conseguir o espaço na rádio local;
Financeiros - para aquisição de recursos

audiovisuais, folhetos educativos, etc.

Viver Melhor

Organizacional - mobilização social em torno das
questões do desemprego e da violência;

Políticos - articulação intersetorial e 
aprovação dos projetos;

Financeiros - �nanciamento dos projetos.

Saber + Políticos - articulação intersetorial.

Cuidar Melhor

Políticos - decisão de aumentar os recursos para
estruturar o serviço;

Financeiros - recursos necessários para
a estruturação do serviço (custeio e equipamentos).

Linha de Cuidado
Político - articulação entre os setores da saúde e

adesão dos pro�ssionais.
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O ator que está planejando não controla todos os recursos necessários à execução do seu plano. Portanto, ele precisa 
identificar atores que controlam recursos críticos, analisando seu provável posicionamento em relação ao problema para, 
então, definir ações estratégicas capazes de construir viabilidades para o seu plano, ou dito, de outra maneira, motivar o ator 
que controla recursos críticos.

Resumindo, para analisar a viabilidade de um plano, devem ser identificadas três variáveis fundamentais:

Quais são os atores que controlam recursos críticos das operações que compõem o plano?

Quais recursos que cada um desses atores controla?

Qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos do plano?

A motivação de um ator com relação ao plano pode ser:

favorável: o ator coloca o recurso à disposição do plano;

indiferente: não está claro se aquele ator irá apoiar ou fará oposição à utilização do recurso crítico que controla;

contrária: caracteriza-se pela oposição ativa à utilização do recurso.

Para o PES, a partir desse conhecimento é possível transformar as motivações dos atores. Isso pode ser feito com o 
desenvolvimento de estratégias que buscam mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar certos atores para que 
mudem de posição. veja como ficou o quadro de análise de viabilidade da Equipe verde.

OITAVO PASSO:
ANÁLISE DA VIAbILIDADE DO PLANO

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

1.
2.
3.
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Quadro de Análise de Viabilidade da Equipe Verde

OPERAÇÕES / PROJETOS RECURSOS CRÍTICOS ATOR QUE CONTROLA

CONTROLE DOS RECURSOS CRÍTICOS

Viver om Saúde: Modi�car hábitos de vida.

Político: conseguir o espaço na rádio local;
Financeiros: para aquisição de recursos

audiovisuais, folhetos educativos, etc.
Setor de comunicação social

Secretário de Saúde

MOTIVAÇÃO

Favorável
Favorável

OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS

Viver Melhor: Aumentar a oferta de empregos;
Fomentar a cultura da paz.

Políticos: mobilização social em torno das
questões do desemprego e da violência;

Políticos à articulação intersetorial;
Financeiros: �nanciamento dos projetos 

de geração de emprego e renda.

Associações de Bairro
Secretários de Saúde,

Planejamento, Ação Social, 
Educação, Cultura e Lazer,

ONGs, Sociedade Civil, Defesa Social,
Judiciário, Ministério da Ação Social,
Organizações Não- Governamentais

Favorável

Algumas instituições
são favoráveis e outras são

indiferentes

Indiferente

Apresentar o projeto

Apoio das associações

Saber +: Aumentar o nível de informação
da população sobre os riscos cardiovasculares.

Políticos: articulação com 
a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Favorável

Cuidar Melhor: Estruturar os serviços de saúde 
para melhorar a efetividade do cuidado.

Políticos: decisão de aumentar os 
recursos para estruturar o serviço;

Financeiros: recursos �nanceiros para
o equipamento da rede e para custeio

(medicamentos, exames e
consultas especializadas).

Prefeito Municipal
Secretário de Saúde

Secretário Municipal de Saúde
Fundo Nacional de Saúde

Favorável

Favorável

Indiferente
Apresentar projeto de

estruturação da rede

Linha de Cuidado: Reorganizar o processo
de trabalho para melhorar a efetividade do cuidado.

Político: articulação entre
os setores assistenciais da saúde. Secretário Municipal de Saúde Favorável
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A principal finalidade deste passo é designar os responsáveis pelas operações/projetos, além de estabelecer prazos.

O gerente de uma operação é aquele que se responsabilizará pelo acompanhamento da execução de todas as ações definidas. 
Sua principal função é garantir que todas as ações sejam executadas de forma coesa, coerente e sincronizada, prestando 
contas do andamento do projeto. A Equipe verde construiu o Plano Operativo que se segue.

Plano Operativo da Equipe Verde

NONO PASSO:
DEFINIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS OPERAÇõES DO PLANO

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

OPERAÇÕES RESULTADOS PRODUTOS

Viver com Saúde: Modi�car hábitos de vida

Diminuir em 20% o número 
de sedentários, obesos e tabagistas no

prazo de 1 ano

Programa de caminhada orientada;
Campanha educativa na rádio local; 

Programa “Merenda Saudável”

OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS RESPONSÁVEL

Pedro Henrique e Gilda

PRAZO

3 meses para o início das atividades

Viver Melhor: Aumentar a oferta de empregos;
Fomentar a cultura da paz

Diminuição de desemprego;
Diminuição da violência

Programa de geração de emprego e renda;
Programa de fomento da cultura da paz

Apresentar o projeto para
apoio das associações

Apresentar projeto de 
estruturação da rede

Renata e Marco Antonio

Apresentar o projeto em 3 meses.
Início das atividades 9 meses.

3 meses para início das atividades

Saber +: Aumentar o nível de informação
da população sobre os riscos cardiovasculares

População mais informada
sobre riscos cardiovasculares

Avaliação do nível de informação da
população sobre risco cardiovascular;

Campanha educativa na rádio local; Programa
de Saúde Escolar; Capacitação dos ACS e

dos cuidadores Pedro Henrique e Aline

Início em 4 meses e término em 6 meses.
Início em 3 meses e término em 12 meses. 

Início em 6 meses, avaliações a cada semestre.
Início em 2 meses e término em 3 meses.

Cuidar Melhor

Adequação da oferta de
consultas, exames e medicamentos

de�nidos nos protocolos
à demanda, considerando a
meta de 80% de cobertura

Equipamento da rede; 
Contratação de compra de 

exames e consultas especializadas
e compra de medicamentos

Renata Cardoso e 
Coordenador de ABS

4 meses para apresentação do projeto e 8 meses
para aprovação e liberação dos recursos e 
4 meses para compra dos equipamentos.

Início em 4 meses e �nalização em 8 meses.

Linha de Cuidado
Cobertura de 80% da população

com risco cardiovascular aumentado

Linha de cuidado para risco cardiovascular
implantada; Protocolos implantados; 

Recursos humanos capacitados;
Regulação implantada;

Gestão da linha de
cuidado implantada

Renata Cardoso e 
Coordenador de ABS Início em 3 meses e �nalização em12 meses.
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Não basta contar com um plano de ação bem formulado e com garantia de recursos. É preciso um sistema de gestão que 
dê conta de coordenar e acompanhar a execução das operações/projetos, indicando as correções de rumo necessária. Esse 
sistema deve ainda garantir o uso eficiente dos recursos, promovendo a comunicação entre todos envolvidos no projeto. O 
quadro abaixo é uma planilha de acompanhamento de um dos projetos da Equipe verde.

Planilha de Acompanhamento de Projeto da Equipe Verde

Mas esse sucesso pode ficar ameaçado se não dispusermos e não 
utilizarmos mecanismos de monitoramento e avaliação de todas essas 
etapas. É fundamental que a equipe esteja atenta acompanhando passo-
a-passo o desenrolar do plano para fazer as correções de rumo necessário.

DÉCIMO PASSO:
GESTÃO DO PLANO

10% 20% 30% 40% 50%

60% 70% 80% 90% 100%

PRODUTOS RESPONSÁVEL PRAZO

1 - Programa de caminhada orientada Pedro Henrique 3 meses

NOVO PRAZOSITUAÇÃO ATUAL

Programa implantado
e implementado em 

todas as microáreas

JUSTIFICATIVA

2 - Campanha educativa na rádio local José Ribeiro 3 meses 1 mêsAtrasado

Formato e duração do programa de�nidos;
Conteúdos de�nidos; Falta de de�nição

de horário pela emissora local

3 - Projeto “Merenda Saudável” José Ribeiro 3 meses 2 meses
Projeto ainda em 

discussão com a Educação

Resistência das cantinas das escolas em 
não comercializar alimentos

não recomendados pelo programa

A elaboração do Plano de Ação é uma forma 
de enfrentar os problemas da equipe de forma 
mais sistematizada, menos improvisada e, 
por isso, com mais chances de sucesso.
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SEÇÃO 2

Como nós já discutimos, a Análise da Situação de Saúde é uma importante ferramenta para 
a Equipe de Saúde da Família, pois permite conhecer o território e identificar os principais 
problemas de saúde da população, iniciando assim o processo de planejamento.

Leia o texto:

Nem sempre temos informações suficientes para elaborar uma explicação que seja clara e 
objetiva. 

A visão da situação de saúde do território é uma construção racional e imaginativa da equipe 
dentro de determinado cenário. O cenário é o ambiente (social, econômico, político, tecnológico, 
etc.) a ser enfrentado pela equipe em determinado horizonte de tempo. Por isso, precisamos 
conhecer bem o cenário e os problemas de saúde com que vamos lidar.

ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE

Os sinos chamavam para a primeira missa do dia e ele ali, de cueca na mão. 
Literalmente. A moça tomava banho e o gosto de cigarro na boca anunciava que 
a farra  tinha ido além, muito além de suas posses. A aliança na mão esquerda, 
aquele carpete manchado e aquele champanhe pela metade na cabeceira da 
cama mal arrumada começavam a embrulhar seu estômago. Lembrou-se de 
vinicius de Moraes, da mulher, o filho que ainda não veio... A gravata apertou-lhe 
um nó na garganta e o paletó deixava ver pequenas manchas de batom.

As meias haviam sumido, procurou-as por entre os travesseiros e almofadas que 
não reconhecia. Passando pela sala clara, viu a cortina aberta. Olhou a rua deserta 
e ouviu mais uma vez os sinos tocando. Pensou em sua carreira, nos amigos, na 
família, pensou em tudo, Como sair dali com aquele barulho do chuveiro aberto e 
a voz suave cantarolando no banheiro?

O peito começou a doer, os sinos a tocar e seu coração disparou. Pegou os 
documentos, ajeitou a roupa, acendeu mais um cigarro e, já na porta da sala, ouviu 
uma voz feminina: “Moço, já lavei o banheiro, o senhor já pode entrar”! É, os sinos 
dobraram de vez.

(Conto extraído do livro viu, Querida? PRAXEDES, Malluh. Grifo, 1995).

Como você explica essa cena?

Que informações você utilizou para 
elaborar essa explicação?

VAMOS
refletir!

Fonte: Cardoso, Faria e Santos (2008, p. 29)
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A análise se inicia pela caracterização da população, em termos demográficos, condições de 
vida e situação epidemiológica, seguida da identificação e priorização dos problemas.

A caracterização da população e do cenário (ambientes) deve ser elaborada com base nos 
Sistemas de Informações disponíveis e nas informações obtidas em diálogos com a população 
e com a equipe de saúde. Outra característica é que deve ser preparada com o reconhecimento 
de que as populações, principalmente urbanas, sofrem mudanças rapidamente e, portanto, 
aquele perfil reflete a situação de um momento.

2.1 – O Método da Estimativa Rápida

Segundo Pinto e Spedo (2017), um dos desafios do Planejamento em Saúde tem a ver com a 
capacidade do grupo, que está planejando, de identificar, descrever e explicar os principais 
problemas de saúde em um determinado território, ou seja de realizar a Análise da Situação 
de Saúde do território. Outro desafio tem a ver com sua capacidade de, a partir dos problemas 
identificados, definir prioridades e elaborar um plano de ação para enfrentar e/ou, pelo menos, 
reduzir os problemas priorizados.

Um dos métodos utilizados para se obter essas informações e articulá-los em uma Análise 
Situacional é o da Estimativa Rápida, que vem sendo recomendado para as Equipes de Saúde 
da Família por sua potência e relativa facilidade de manejo.

São Princípios da Estimativa Rápida:

Envolver a população em todo processo de realização da Estimativa Rápida, tanto na 
definição de seus problemas, quanto na identificação das possíveis soluções.

Não coletar dados excessivos ou desnecessários.

Para iniciar, é estratégico mobilizar e envolver a equipe da unidade, representante(s) de usuários 
e, sempre que possível, alunos de graduação e/ou residentes.

A análise da Situação de Saúde é a 
identificação, descrição, priorização e 
explicação dos Problemas de Saúde da 
população, com o objetivo de identificar 
necessidades e determinar prioridades de 
ação.

A Análise da Situação de Saúde faz parte 
do momento explicativo no Planejamento 
Estratégico Situacional.

O processo de produção de dados para a 
análise da situação de saúde deve acontecer 
de maneira participativa.

Em uma Unidade de Saúde da Família, a Estimativa Rápida pode ser o primeiro 
passo de um processo de planejamento, envolvendo trabalhadores e usuários, que 
busca definir as intervenções necessárias para o enfrentamento dos problemas de 
saúde de seu território.

1.

2.
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Realize uma reunião com esses atores, visando apresentar e discutir a proposta da Estimativa 
Rápida. Nessa reunião é importante:

2.1.1 – Observando o Território

Para analisar a situação de saúde sugerimos que se inicie observando e registrando seus dados 
por blocos de informações, conforme demonstrado nessa pirâmide:

A base da pirâmide: informações sobre estrutura, interesses e capacidade de agir da população, 
revelando as fragilidades e pontos fortes das lideranças, organizações comunitárias.

Composição da população por sexo e faixa etária:

Existem muitas crianças? E idosos?

As mulheres têm muitos filhos? Qual a taxa de natalidade?

Existem muitas adolescentes grávidas?

Qual a taxa de mortalidade infantil?

Migração interna:

Muitas pessoas residentes em outras áreas vêm em busca de atendimento?

Localização da população:

A população residente na área adstrita a equipe de saúde da família esta muito 
dispersa ou se concentra perto da unidade de saúde?

Organização e estrutura da população:

Grupos existentes e suas relações

Capacidade de ação da população:

Mobilização, atuação conjunta, etc.

LISTAR INFORMAÇÕES que o grupo considerar
necessárias para a Análise da Situação de

Saúde. (perguntas sobre o território)

IDENTIFICAR informantes-chave 
para entrevistas e coletas

DEFINIR AS FONTES DE INFORMAÇÕES que serão utilizadas: 
observações do/no território, entrevistas com informantes-chave, 

registros existentes e disponíveis (nos serviços e com
os informantes-chave), dados secundários.

ELABORAR roteiro(s) de entrevistas

DEFINIR o cronograma de trabalho

COMPOSIÇÃO
DA POPULAÇÃO

AMBIENTE
FÍSICO

SERVIÇOS
DE SAÚDE

SERVIÇOS
SOCIAIS

PERFIL DAS
DOENÇASAMBIENTE

SÓCIOECONÔMICO

SERVIÇOS
AMBIENTAIS

POLÍTICA
DE SAÚDE

CAPACIDADE DE
AÇÃO POPULAÇÃO

ORGANIZAÇÃO E 
ESTRUTURA

DA POPULAÇÃO

Fonte: Adaptado de Motta (2001)
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O segundo nível: descreve os fatores sociológicos que influenciam a saúde, incluindo o ambiente físico, as condições 
socioeconômicas e as doenças. Informações sobre o ambiente físico devem descrever as principais ameaças à saúde de 
ordem ambiental. Informações sobre aspectos sociais focam-se nas crenças e valores que podem impedir mudanças 
de comportamento. A análise de aspectos econômicos visa conhecer a renda, o perfil de ocupação e as oportunidades 
econômicas.

Ambiente físico:

Quais as condições de moradia?

A população dispõe de água potável? A água é encanada?

Há saneamento básico na área? Como são eliminadas as águas servidas?

Existem rios ou lagos contaminado?

Como e onde se recolhe e se lança o lixo?

Existem na área, fábricas/indústrias que contaminam o ambiente?

Como se dá a ocupação do solo na região?

Existe pavimentação na região?

Ambiente socioeconômico e cultural:

Qual o nível de escolaridade da população?

Qual o nível de renda da população?

Quais as principais fontes de emprego e renda?

As mulheres trabalham fora de casa?

Existe trabalho infantil?

Quais são os hábitos alimentares da população? Costumam praticar a automedicação? Possuem práticas 
fitoterápicas?

Perfil das doenças:

Quais as principais causas de morbidade e mortalidade da população (por sexo e faixa etária)?

Quais as principais causas de consulta ambulatorial? E de internação?

Existem enfermidades endêmicas ou epidêmicas na área?

O terceiro nível: refere-se à obtenção de informações sobre a existência, a cobertura, o acesso e a aceitabilidade dos serviços 
públicos disponíveis, tais como serviços de saúde, abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo e serviços sociais como 
creches e escolas.

Serviços de saúde:

Os serviços de saúde disponíveis garantem acessibilidade, cobertura e qualidade?

Quais as principais dificuldades?
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Existem serviços de saúde pagos na área? A comunidade costuma utilizar esses serviços? Por 
que? 

Serviços ambientais:

Abastecimento de água

Coleta de lixo

Serviços sociais:

Existem, na área, organizações sociais, religiosas, educativas, recreativas e cooperativas (creches, 
escolas, etc.)?

Como os serviços de saúde se relacionam com essas organizações?

O quarto nível refere-se às políticas sociais. As análises dessas políticas, em especial de saúde, permitem avaliar 
o compromisso dos governantes com o setor.

Aqui se situam as políticas em todos os níveis de governo. As perguntas que devem ser respondidas são:

Existe vontade política para enfrentar e resolver os problemas de saúde da população?

Existe evolução no sistema local de saúde ao longo dos últimos anos?

Existem investimentos consistentes nos serviços de saúde?

A dependência do serviço de saúde com relação ao nível central e muito rígida?

Algumas equipes, que se encontram melhor estruturadas, já possuem as informações necessárias para dar inicio a análise 
situacional, porém outras, provavelmente as mais novas, ainda precisam obter e refinar as informações de maneira que 
possam compreender a situação de saúde de sua comunidade, e construir um plano de ação que vá de encontro às 
necessidades de saúde daquela população.

2.1.2 Entrevistando Informantes-Chave

Informantes-chave de um território são pessoas (atores sociais) que, por sua inserção e atuação nesse espaço, têm 
condição de caracterizar sua história e seus problemas, bem como destacar necessidades da população que nele vive. 
Os critérios para a escolha desses informantes dependem da realidade do território e do grupo que realiza a Análise 
Situacional.

E Quem são os informantes-chave?

Trabalhadores dos serviços públicos locais – serviços de saúde, creche, escola, etc.;

Líderes comunitários: diretores de organizações comunitárias, líderes religiosos,

Liderança de grupos femininos, de jovens, conselheiros, etc.;

Comerciantes, donos de estabelecimentos de diversão, donos de farmácias;

Organizações de sociedade civil que atuam na região;

Curandeiras, benzedeiras, parteiras e etc.

você conhece a pirâmide da área de 
abrangência de sua Equipe de Saúde da 
Familia?

VAMOS
refletir!
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Devemos discutir a analisar as perguntas,
que podem ser fechadas ou mistas.

Na entrevista, a maioria das perguntas deve
ser aberta, ou seja, devem estimular

o entrevistado a responder de modo livre;

Cada pergunta deve referir-se a uma única 
ideia, ser formulada de maneira direta,
com palavras simples e claras;

Devem-se evitar perguntas que in�uenciem
a resposta, por exemplo: Você não acha 
que o medico deveria visitar as famílias 
com mais frequência?

Não se esqueça das restrições culturais ao 
formular perguntas. Não se esqueça também 
que alguns assuntos não são tratados 
de maneira franca. Seja sutil ao abordar 
tabus. Comece pelas perguntas menos 
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2.2 - Análise de Situação de Saúde no Território

D I C A S  O P E R A C I O N A I SESTIMATIVA RÁPIDA

Contextualizando o Método da Estimativa Rápida
Um dos maiores desa�os do planejamento tem a ver com a capacidade do grupo que está planejando, 

de identi�car, descrever e explicar os principais problemas de saúde de um determinado território. 
O outro tem a ver com a sua capacidade de de�nir prioridades e elaborar um plano de ação para 

enfrentar os problemas priorizados.

Primeiro Passo para o processo de planejamento:
Percurso Metodológico proposto para a Análise de situação de saúde
Princípios:
• Envolve a população na definição, priorização e enfrentamento de seus problemas de saúde;
• Não coleta dados excessivos ou desnecessários.

PRIMEIROS PASSOS

1 Mobilizar...
... e envolver a Equipe da Unidade Básica de Saúde, 
representante de usuários, apresentar e discutir a proposta.

3

2 De�nir...
... as Fontes de Informações que serão utilizadas:
        • observações do/no território
        • entrevistas com informantes – chave
        • registros existentes e disponíveis 
        (nos serviços e com os informantes-chave)
        • dados secundários

Identi�car...
... os informantes-chave para entrevista.

4 De�nir...
... o cronograma de trabalho.

A) OBSERVANDO O TERRITÓRIO

Fluxo da população no território, transportes, barreiras geográ�cas que di�cultam acesso à UBS, 
muitas pessoas residentes em outras áreas vem em busca de atendimento? A população está 
muito dispersa ou se concentra próxima à UBS ? Principais grupos populacionais existentes e 
suas relações: crianças, adolescentes, idosos ? Hábitos alimentares?, automedicação? 
Praticas �toterápicas?

Principais equipamentos sociais: escolas, centros de convivência, clubes, igrejas, principais fontes 
de emprego e renda? Mulheres trabalham fora de casa? Existe trabalho infantil? Existem áreas de 
risco? Quais são os riscos ambientais? Utilização de agrotóxicos? 

Características das moradias e seu entorno, agua potável? Agua encanada? 
Destino das aguas servidas? Saneamento básico?, córregos?, desmatamento? Poluição? 
Rios e lagos contaminados? Destino de lixo e dejetos? Existem fabricas/industrias que 
contaminam o meio ambiente? Geram trabalho e renda para a população local? 
Ocupação do solo? Espaço de lazer? Pavimentação asfáltica? Áreas de con�itos? 
Quais são os riscos ocupacionais? Existem acidentes com animais peçonhentos?

Existe vontade política para resolver os problemas de saúde da população? Nos últimos 
anos o sistema de saúde local tem se desenvolvido ou apresenta-se estagnado? 
Existem investimentos? O acesso ao serviço de saúde é fácil? Como está organizado?

B) ENTREVISTANDO INFORMANTES-CHAVE

Informantes chave são pessoas que, 
por sua inserção, atuação nesse espaço, 

tem condições de caracterizar sua 
história e seus problema, bem como 

destacar necessidades 
dos grupos sociais que nele vivem.

Potencialmente informantes-chave:
lideranças de movimentos sociais, 

religiosos, parteiras, benzedeiras, curandeiros, 
moradores antigos, professores antigos, 

balconistas de farmácia, bar, lojinha...

A entrevista deve ser realizada em 
ambiente protegido, de preferência 

externo à UBS, sempre que 
possível gravada (solicitar autorização).

Um informante chave pode indicar 
outros informantes.

C) COLETANDO DADOS SECUNDÁRIOS
Todo território possui informações já sistematizadas disponíveis nos serviços públicos, com um morador, ou nas organizações sociais. 
Os dados secundários devem permitir a caracterização do território nas dimensões:

(indicadores demográ�cos 
e socioeconômicos)

População

(saúde, educação, assistência social, 
esporte e lazer)

Serviços

Ambiente

Políticas Públicas

Nível de Saúde
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D I C A S  O P E R A C I O N A I SESTIMATIVA RÁPIDA

Contextualizando o Método da Estimativa Rápida
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de identi�car, descrever e explicar os principais problemas de saúde de um determinado território. 
O outro tem a ver com a sua capacidade de de�nir prioridades e elaborar um plano de ação para 

enfrentar os problemas priorizados.

Primeiro Passo para o processo de planejamento:
Percurso Metodológico proposto para a Análise de situação de saúde
Princípios:
• Envolve a população na definição, priorização e enfrentamento de seus problemas de saúde;
• Não coleta dados excessivos ou desnecessários.

PRIMEIROS PASSOS
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representante de usuários, apresentar e discutir a proposta.
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risco? Quais são os riscos ambientais? Utilização de agrotóxicos? 

Características das moradias e seu entorno, agua potável? Agua encanada? 
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Rios e lagos contaminados? Destino de lixo e dejetos? Existem fabricas/industrias que 
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religiosos, parteiras, benzedeiras, curandeiros, 
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A entrevista deve ser realizada em 
ambiente protegido, de preferência 

externo à UBS, sempre que 
possível gravada (solicitar autorização).

Um informante chave pode indicar 
outros informantes.

C) COLETANDO DADOS SECUNDÁRIOS
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SEÇÃO 3

Como você pode observar, todo o processo de planejamento tem início com o acesso à 
informação. Por isso, vamos nos deter agora um pouco mais nesse tema. As informações 
relativas às ações de saúde, desenvolvidas pelos estados e municípios, são por eles coletados 
em nível nacional em sua maioria, pelo DATASUS.

Esses sistemas geram informações de diversas naturezas, como dados de morbimortalidade, de 
capacidade instalada, de formas de fi nanciamento e aplicação de recursos, de monitoramento 
de programas, etc. 

Os sistemas de informações do Sistema Único de Saúde (SUS) são públicos e constituem-se em 
grandes bancos de dados nacionais, portanto, além de sua utilização na área de saúde, servem 
de base para ações do Ministério Público, dos Tribunais de Conta, dos Conselhos, enfim de toda 
sociedade.

Atualmente, ainda verifica-se a falta de integração entre os diversos sistemas existentes e nem 
todos eles trazem a informação desagregada até o nível do território de ação da Equipe de 
Saúde da Família. Ainda assim, precisamos utilizálos, pois, o compartilhamento dos dados, 
particularmente, a comparabilidade entre diversas situações é uma das principais ferramentas 
para a elaboração da análise epidemiológica.

Apresentamos, então, uma sinopse dos principais sistemas de saúde e fontes de dados de 
abrangência nacional, para que você possa conhecer suas potencialidades como ferramenta 
de planejamento. Todos eles podem ser acessados na página do DATASUS na internet.

SISTEMAS DE INFORMAÇõES EM SAÚDE E OUTRAS FONTES DE DADOS

você conhece os sistemas de informações 
do SUS? A sua equipe têm acesso as 
informações em saúde do município? 
Como?

VAMOS
refletir!
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Figura 4 - Principais Sistemas de Saúde e Fontes de Dados
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3.1 Sistemas de Informação em Saúde

a) SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

O SIM objetiva obter, de forma regular, dados fidedignos acerca da mortalidade para subsidiar os gestores dos três níveis de governo 
na elaboração de análises situacionais e no planejamento das ações de saúde. O instrumento de apuração (entrada de dados) deste 
sistema é a Declaração de Óbito (DO). As informações geradas pelo SIM permitem não só análises epidemiológicas e construção dos 
principais indicadores de saúde, mas também auxiliam na avaliação do perfil sociodemográfico da população. 

b) SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos

O Sinasc contém as séries históricas referentes aos dados coletados nos estados e no Distrito Federal a partir de 1992 e sua análise 
permite aos gestores do SUS a definição de estratégias de intervenção relacionadas à saúde da mulher e da criança. O instrumento 
de apuração é a Declaração de Nascimento (DN). É possível também a obtenção de informações acerca do parto e da gestação, tais 
como: tipo de parto, número de consultas pré-natais realizadas, etc.
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c) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

O Sinan é um sistema de registro de dados referente às doenças e aos agravos de notificação compulsória. É alimentado com base 
no preenchimento da ficha de agravos de notificação compulsória, efetuado pelos profissionais de saúde da rede pública ou privada.

d) E-SUS - Atenção Básica

O e-SUS Atenção Básica veio para substituir o SIAB, como uma das estratégias do Ministério da Saúde para desenvolver, reestruturar  e 
garantir a integração dos sistemas, de modo a permitir um registro da situação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional 
de Saúde.

O e-SUS AB é uma estratégia para reestruturar as informações da saúde na Atenção Básica em nível nacional. A qualificação da gestão 
da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. A estratégia e-SUS faz referência ao processo 
de informatização qualificada do SUS, em busca de um SUS eletrônico.

O sistema de software público e-SUS AB é um sistema de apoio à gestão do processo de trabalho que pode ser utilizado da seguinte 
forma: 

O sistema e-SUS AB foi desenvolvido para atender às necessidades de cuidado na Atenção Básica. Logo, o sistema poderá ser 
utilizado por profissionais das equipes de AB, pelas equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Familia e Atenção Básica 
(Nasf -AB), do Consultório na Rua (CnR) e da Atenção Domiciliar (AD), oferecendo ainda dados para acompanhamento de 
programas, como Saúde na Escola (PSE) e Academia da Saúde. 

A primeira versão do sistema apóia a gestão do processo de trabalho das equipes por meio da geração de relatórios, sendo 
que, a segunda versão contemplará várias ferramentas de apoio à gestão.

e) E-SUS Hospitalar

O e-SUS Hospitalar é um software de gestão hospitalar completo, desenvolvido em tecnologia web. Este software tem licença de uso 
do Ministério da Saúde e substitui o sistema HOSPUB. O e-SUS Hospitalar tem seu foco no HIS (Hospital Information System) e PEP 
(Prontuário Eletrônico do Paciente), além de oferecer uma ferramenta para geração de relatórios, formulários dinâmicos baseados 
em metadados, painel de indicadores de gestão, sistema de laboratório e ERP. Ele pode atender as demandas de Hospitais Públicos 
na esfera Federal, Estadual e Municipal, bem como o Projeto S.O.S. Emergências, UPA e todas as demandas no âmbito do Ministério 
da Saúde.

f) E-SUS SAMU

Será integrado ao e- SAMU, todos os registros dos procedimentos que tiverem sido realizados nos atendimentos de urgência e que 
deverão ser incorporados nos boletins de produção gerenciados pela central de regulação. O sistema foi construído para incorporar 
dados de maneira sucinta e automatizar ao máximo esta tarefa. O mesmo está preparado para incorporar informações a respeito 
dos terminais e telefones que o demandam de maneira imediata, incorporando e recuperando dados dos arquivos permanentes, 
elaborados a partir das bases de dados das operadoras de telefonia ou dos atendimentos realizados anteriormente.
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g) SisPré-Natal – Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização Pré Natal

O SisPré-Natal foi desenvolvido pelo DATASUS com o objetivo de monitorar o acompanhamento das 
gestantes inseridas no Programa de Humanização no Pré-Natal (PHPN). O sistema permite registrar o 
acompanhamento das gestantes, desde o início da gravidez até a consulta de puerpério. 

h) Siscolo – Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero

O Siscolo destina-se ao armazenamento de informações do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo 
de Útero e possibilita a avaliação da prevalência das lesões precursoras do câncer em mulheres submetidas a 
exames colpocitopatológicos (preventivos). O sistema fornece dados sociodemográficos e epidemiológicos, 
de qualidade da coleta de material para os diagnósticos laboratoriais, sobre laudos padronizados dos exames 
citopatológicos coletados e percentual de mulheres tratadas após o diagnóstico.

i) Sismama – Sistema de Informação do Câncer de Mama

O Sismama registra todos os exames mamográficos feitos pelo SUS e permite a avaliação de informações 
acerca desse  tipo de câncer, o que possibilita aos gestores o desenvolvimento de ações mais ágeis e eficazes 
de controle da doença.

j) Hiperdia – Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Portadores de Hipertensão Arterial e/ou 
Diabetes Mellitus

O Hiperdia é o sistema nacional de informações para consulta de indivíduos portadores de hipertensão arterial 
e/ou diabetes mellitus. Nesse sistema, há informações sobre número de diabéticos, número de hipertensos 
e número de diabéticos com hipertensão, segundo sexo, tipo e risco, resumo de medicamentos prescritos e 
municípios. As informações geradas auxiliam no enfrentamento dessas doenças e no desenvolvimento de 
ações da vigilância em saúde.

k) SCNES – Sistema de Informação para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

O SCNES confi gura-se como importante sistema de registro da capacidade operacional dos equipamentos de 
saúde existentes do país. Os cadastros existentes compreendem registros da totalidade dos estabelecimentos 
de saúde, sejam eles prestadores de serviços de saúde do SUS ou privados, especificados segundo estrutura 
física própria para a assistência à saúde, equipamentos existentes, informações referentes aos profi ssionais 
de saúde atuantes, etc. O SCNES contém ainda dados relativos ao tipo de unidade e a sua natureza, ao tipo 
de convênio e de atendimento prestado. Suas informações são úteis para o gerenciamento do cuidado, o 
mapeamento dos serviços existentes e sua acessibilidade para a população.

você conhece o SCNES da sua Unidade de 
Saúde? Que tal dar uma olhada? Está em 
conformidade com a realidade?

VAMOS
refletir!
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l) SIA – Sistema de Informações Ambulatórias

O SIA/SUS é um dos mais antigos sistemas do SUS e hoje constitui-se em uma grande base de dados que 
permite a formulação de indicadores de morbidade, análise para resolutividade da atenção, cobertura e 
oferta de serviços, entre outros.

m) SIH – Sistema de Informações Hospitalares

O SIH, também armazenado no DATASUS, registra as informações obtidas com base na consolidação de 
dados retirados das autorizações de internação hospitalar (AIH). Para que as informações obtidas da AIH 
possam refletir efetivamente o ocorrido com o paciente durante a internação, é necessário que o Prontuário 
Médico seja corretamente preenchido, já que se configura como o melhor instrumento de apuração de 
dados de morbimortalidade hospitalar.

n) SI/PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização

O SI/PNI foi desenvolvido para orientar as ações do Programa Nacional de Imunizações, constituindo-se dos 
módulos de: apuração do programa de imunizações; estoque e distribuição de imunobiológicos utilizados; 
e eventos adversos pós-vacinação. Na internet estão disponíveis dados sob o nº de doses aplicadas, 
desagregadas por tipo de vacina, dose recebida, faixa etária e município, além de dados de cobertura da 
população de menores de 1 ano de idade e de outras faixas etárias. Link: http://pni.datasus.gov.br/

o) SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

O Siops foi desenvolvido para acompanhamento e monitoramento dos gastos públicos em saúde. O 
preenchimento de dados do Siops é de natureza declaratória e tem como fonte de informação os dados 
contábeis. Os percentuais mínimos de aplicação de recursos próprios em saúde para os três níveis de governo 
foram descritos na Emenda Constitucional n. 29, de setembro de 2000.

Você Conhece Os Cadernos de Informações em Saúde?

Este caderno é apresentado no formato Excel e exibe várias planilhas, organizadas por regiões, Unidade 
Federada, município e Brasil. As planilhas podem ser visualizadas e copiadas no endereço eletrônico do 
DATASUS (www.datasus.gov.br). Contém diversos tipos de indicadores: demografia, saneamento, assistência 
ambulatorial, assistência e morbidade hospitalar, nascimentos, mortalidade, imunizações, atenção básica, 
pagamentos e transferências financeiras federais.

E o Caderno de Informações de Saúde Complementar? Você Conhece?

A Agência Nacional de Saúde – ANS elabora, anualmente, o Caderno de Informação da Saúde Suplementar, 
no qual disponibiliza informações atualizadas acerca de beneficiários, operadoras e planos privados de 
assistência médica e odontológica. 
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IMPORTANTE:

O DATASUS disponibiliza a ferramenta TabNet que gera informações que podem servir para subsidiar análises 
objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e elaboração de programas de 
ações de saúde. 

A mensuração do estado de saúde da população é uma tradição em saúde pública. Teve seu início com o 
registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência (Estatísticas vitais - Mortalidade e Nascidos 
vivos). Com os avanços no controle das doenças infecciosas (informações epidemiológicas e morbidade) 
e com a melhor compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes populacionais, a análise da 
situação sanitária passou a incorporar outras dimensões do estado de saúde. 

Dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores 
ambientais passaram a ser métricas utilizadas na construção de Indicadores de Saúde, que se traduzem em 
informação relevante para a quantificação e a avaliação das informações em saúde. 

Também podem ser encontradas informações sobre Assistência à Saúde da população, os cadastros (Rede 
Assistencial) das redes hospitalares e ambulatoriais, o cadastro dos estabelecimentos de saúde, além de 
informações sobre recursos financeiros e informações demográficas e socioeconômicas.

3.2 - Outras Fontes de Dados

a) Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil

Nele você encontra o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de todos os municípios e estados brasileiros.

b) SUB – Sistema Único de Benefícios da Previdência Social

De responsabilidade do Ministério da Previdência e Assistência Social, o SUB contém informações sobre os 
benefícios (aposentadoria, pensão, auxílio, etc) concedidos e mantidos aos assegurados. Os dados referem-
se à renda, sexo, idade, diagnóstico principal e secundário, ocupação, ramo de atividade, e situação de 
reabilitação.

c) Dados do IBGE

O IBGE, órgão responsável pelo sistema estatístico nacional, executa censos, inquéritos e pesquisas por 
amostra domiciliar, a partir das quais são geradas bases populacionais. Conheça o site do IBGE.

Censo demográfico – realizado a cada dez anos, consiste no levantamento de informações sobre o 
universo da população. 

PNad - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - realizada no período intercensitário, com 
base em amostra estratificada, provê diversas informações sobre o perfil da população brasileira.
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AMS - Pesquisa sobre Assistência Médico-Sanitária - Essa pesquisa não tem periodicidade definida. 
O nº de estabeleciment de saúde existentes, o nº de leitos, o volume de internações, postos de trabalho 
e oferta de equipamentos médico-hospitalares, entre outras informações.

POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares – é uma pesquisa domiciliar por amostragem, que 
investiga informações sobre características de domicílios, famílias, moradores e principalmente seus 
respectivos orçamentos, isto é, suas despesas e recebimentos

PPV - Pesquisa sobre padrões de vida – é uma pesquisa por amostragem, seu desenho amostral 
é estratificado e conglomerado em dois estágios de seleção. Tem como unidade primária de 
amostragem, setor censitário, unidade secundária, os domicílios e unidade de pesquisa da pessoa 
moradora.

PME - Pesquisa Mensal de Emprego – produz indicadores mensais sobre a força de trabalho que 
permitem avaliar as flutuações e a tendência, a médio e a longo prazos, do mercado de trabalho, 
nas suas áreas de abrangência, constituindo um indicativo ágil dos efeitos da conjuntura econômica 
sobre esse mercado.
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SEÇÃO 4
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento e avaliação têm sido cada vez mais considerados como práticas importantes 
quando se busca a melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde. Inúmeros esforços 
vêm sendo empreendidos pelo Ministério da Saúde no sentido de incentivar essas práticas. Os 
objetivos desta seção contemplam a discussão dos conceitos de avaliação e monitoramento, 
incentivando essas práticas pela equipe de saúde da família.

4.1 – Conceitos fundamentais

a) Monitoramento e avaliação

Diferentemente do que acontece com avaliação, há pouca produção conceitual sobre 
monitoramento. Uma síntese dos conceitos mais comumente utilizados é apresentada no 
diagrama abaixo. 

Figura 4 - Conceito de Monitoramento e Avaliação 

MONITORAMENTO AVALIAÇÃO
É o acompanhamento continuado de compromissos
(objetivos, metas, ações) explicitadas em planos, 
programações ou projetos, de modo a veri�car se 
estão sendo executados conforme o planejado. 
(BRASIL, 2010). Tem carga avaliativa, uma vez que 
acompanha (monitora) algo que está em andamento.

Buscam identi�car pontos de 
fragilidade que merecem adoção de 

medidas ou intervenções para 
que sejam superados os 

obstáculos e os desa�os que
impedemo avanço do que está

proposto.

É o processo que implica julgar, emitir um 
julgamento de valor, tendo por base uma análise 

do que foi realizado (intervenção, ação, serviço, 
procedimento, etc.) ou uma análise do resultado obtido, 
sempre em comparação com um referencial considerado.

Fonte: Brasil (2009) Felisberto (2004) e Hartz (1997, 2004).
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A avaliação pode ser entendida como uma atividade que envolve a geração de conhecimento e a 
emissão de juízos de valor sobre diversas situações e processos e que se realiza fundamentalmente 
para alimentar os processo de planejamento e tomada de decisão. Assim, deve retroalimentar o 
planejamento com informações que permitam os ajustes táticos necessários, além das mudanças de 
caráter mais estratégico.

b) Tipologia em avaliação

O referencial teórico mais largamente utilizado na avaliação em saúde é o de Avedis Donabedian que 
considera três tipos de avaliação:

Estrutura

Corresponde às características relativamente estáveis, tais como condições físicas, organizacionais, 
recursos e instrumentos.

Processo

Corresponde ao conjunto de atividades desenvolvidas na relação entre profissionais e usuários.

Resultado

Mudanças verificadas no estado de saúde dos usuários que possam ser atribuídas a um cuidado prévio.

Para Donabedian o processo é o caminho mais direto para o exame da qualidade do cuidado. Já os 
resultados refletem os efeitos do cuidado, podendo ser um indicador indireto de qualidade. O autor 
também ressalta a importância da estrutura para o desenvolvimento dos processos e obtenção de 
resultados. 

Assim, a melhor estratégia para avaliação da qualidade requer a seleção de um conjunto de indicadores 
representativos das três abordagens.

c) Atributos

Segundo Silva e Formigli (1994), os atributos referem-se às características das práticas de saúde e da 
sua organização social e podem compor a avaliação em quaisquer dos três elementos da tipologia de 
Donabedian. 

A sua equipe tem o hábito de avaliar 
as ações de saúde que vem sendo 
desenvolvidas na área de abrangência? 
Como?

VAMOS
refletir!

ESTRUTURA PROCESSO RESULTADO
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PRINCIPAIS
ATRIBUTOS

A SEREM 
AVALIADOS

COBERTURA ACESSIBILIDADE EQUIDADE

EFICÁCIA QUALIDADE IMPACTO

EFICIÊNCIA EFETIVIDADE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Podem ser assim agrupados:

a) relacionados com a disponibilidade e distribuição dos recursos – cobertura, acessibilidade e equidade;

b) relacionados com o efeito das ações e práticas de saúde implementadas – eficácia, efetividade e impacto;

c) relacionadas com os custos das ações – eficiência;

d) relacionados com a adequação das ações ao conhecimento disponível – qualidade técnicocientífica;

e) relacionados à percepção dos usuários sobre as práticas – satisfação do usuário.

A incorporação da avaliação como prática sistemática no dia a dia do serviço poderia nos propiciar o ganho de 
informações necessárias à definição das estratégias de intervenção. Ocorre que, entre nós, a avaliação tem sido 
muito lembrada, pouco praticada e, quando realizada, não é muito divulgada, sendo dificilmente utilizada para 
a tomada de decisões.

Há uma grande quantidade de informações registradas rotineiramente pela unidade que não são utilizadas pela  
equipe. Muitas dessas informações obtidas regularmente, se analisadas, podem se constituir em matéria-prima 
para a avaliação continuada do serviço, também chamada monitoramento.

Figura 5 - Atributos às Características das Práticas de Saúde
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No entanto, segundo Felisberto (2004), o Ministério da Saúde ainda busca clarear a política de avaliação 
da Atenção Básica com vistas à superação dos obstáculos para sua execução: o fortalecimento da 
capacidade técnica de monitoramento e avaliação, com vistas a sua inserção firme e decisiva nas 
práticas de saúde, seja do cuidado ou da gestão, nos remete a longos caminhos a serem percorridos.

4.2 – Modelo lógico – quadro lógico

O modelo lógico é uma metodologia ou instrumental concebido para organizar trabalhos de 
monitoramento e avaliação. Tem por objetivo contribuir para a elaboração de um programa bem 
desenhado e que possa ser gerenciado por resultados (avaliação) e tem como elementos: recursos, 
operações, produtos, resultados intermediários e resultados finais.

A construção do modelo lógico contempla quatro etapas:

a) Coleta e análise das informações – inclui a identificação de problemas, operações, ações, produtos e 
resultados esperados, responsáveis pelas operações, análise de contexto (recursos críticos); 

b) Pré-montagem do modelo lógico – etapa em que os elementos coletados são incluídos nas partes do 
modelo: parte 1 – explicação e descrição do problema, os nós críticos, quem é afetado e beneficiado; 2 – 
estruturação do programa para alcance dos resultados, incluindo recursos, operações, ações, produtos 
e resultados intermediários e final; 3 – definição de fatores de contexto, elencando os fatores favoráveis 
e desfavoráveis; 

c) validação do modelo lógico – faz-se a checagem dos componentes, analisa-se a sua consistência e 
suas vulnerabilidades;

d) elaboração do plano de avaliação – julgamento do êxito do plano de ação com a identificação dos 
sucessos e fracassos.

Como nos passos da sessão anterior já foram contempladas três etapas iniciais do modelo lógico, e o 
plano já se encontra estruturado, faremos a apresentação do plano de ação usando o QUADRO LÓGICO 
(QL).

O QL é uma matriz que é elaborada sucessivamente num processo de estruturação daqueles elementos 
considerados os mais importantes de um projeto e que permitem a sua apresentação sistemática, 
lógica e sucinta. 

É importante destacar que o QL não representa um plano completo e sim um resumo do plano de 
intervenção.

Em outras palavras: com a aplicação do enfoque QL, pretende-se definir e mostrar o êxito de um projeto 
já na fase do seu planejamento.

Assim, nesse caderno de estudos, utilizamos o QL para que sejam apresentadas as operações e os 
resultados esperados, de tal forma que se tenha uma rápida visualização do que se planejou.

Segue a proposta de QL, tomando-se como base o problema “risco cardiovascular aumentado”. Observe 
que nessa primeira parte do quadro constam o problema, as operações, os resultados esperados e os 
indicadores.

A Estratégia Saúde da Família vem se 
constituindo, ao longo do tempo, como 
indutora do processo de avaliação na Atenção 
Básica.
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Problema, Operações, Resultados Esperados e Indicadores

Agora vejam a mesma matriz acrescida dos elementos de monitoramento dos indicadores de risco cardiovascular.

Elementos de Monitoramento dos Indicadores de Risco Cardiovascular

Como mapa geral do “percurso” do plano o QL facilita seu 
acompanhamento porque  pode ser utilizado como ferramenta 
importante para o registro dos resultados do monitoramento e 
avaliação.

Os resultados, sejam eles indicativos de sucesso ou fracasso, 
devem ser discutidos com a equipe de atores envolvidos no plano 
para que se decida pela manutenção ou correção dos rumos.

PROBLEMA OPERAÇÕES RESULTADOS ESPERADOS

Risco cardiovascular aumentado

1 – modi�car hábitos 
e estilos de vida

2 - ......

Diminuir em 20% o número
de sedentários, tabagistas e

obesos no prazo de 1 ano

INDICADORES

Número absoluto de
- sedentários

- tabagistas
- obesos

PROBLEMA OPERAÇÕES RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Número absoluto de
- sedentários

- tabagistas
- obesos

SITUAÇÃO NO INÍCIO DO PLANO SITUAÇÃO EM SEIS MESES SITUAÇÃO EM UM ANO

ÊXITO
ST - SUCESSO TOTAL

SP - SUCESSO PARCIAL
FR - FRACASSO
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4.3 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB é um 
programa avaliativo do Ministério da Saúde, que tem como objetivo induzir a ampliação do acesso 
e a melhoria da qualidade da Atenção Básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável 
nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 
governamentais.

Para isso, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho 
das equipes de saúde. O programa eleva o repasse de recursos do incentivo federal para os municípios 
participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade no atendimento.

1. Avaliação Externa – com uso de ferramenta específica para coleta de dados;

2. Avaliação de desempenho dos indicadores contratualizados;

3. Momento autoavaliativo.

Para a realização da Avaliação Externa, o Ministério da Saúde conta com o apoio das instituições de 
ensino e pesquisa nos estados. O instrumento de avaliação externa para as equipes de Atenção Básica 
e saúde bucal está organizado em seis módulos:

MÓDULO I  • Observação na Unidade Básica de Saúde: objetiva avaliar as condições de infraestrutura, 
materiais, insumos e medicamentos da Unidade Básica de Saúde.

MÓDULO II  • Entrevista com o profissional da Equipe de Atenção Básica e verificação de documentos 
na Unidade Básica de Saúde: objetiva avaliar o processo de trabalho da equipe e a organização do 
serviço e do cuidado para os usuários.

MÓDULO III  • Entrevista com o Usuário na Unidade Básica de Saúde (Pesquisa de Satisfação do Usuário 
da Atenção Básica no Brasil): visa verificar a satisfação e percepção dos usuários quanto aos serviços de 
saúde, no que se refere ao seu acesso e utilização.

Cada ciclo do PMAQ-AB deve ocorrer a cada 24 (vinte e quatro) 
meses.

A Fase inicial do PMAQ-AB é denominada Adesão e 
Contratualização:

Nessa fase, todas as equipes de saúde da Atenção Básica, 
incluindo as equipes de saúde bucal e Nasf-AB, independente 
do modelo pelo qual se organizam, poderão aderir ao PMAQ-
AB, desde que se encontrem em conformidade com os 
princípios e normas da Atenção Básica.

A segunda fase consiste na Certificação:

Para a certificação da Equipe é realizada a:

O PMAQ tem como Diretrizes :

I - definir parâmetro de qualidade, 
considerando-se as diferentes realidades de 
saúde, de maneira a promover uma maior 
resolutividade das equipes de saúde da 
Atenção Básica;

II - estimular processo contínuo e progressivo 
de melhoramento dos padrões e indicadores 
de acesso e de qualidade que envolva a 
gestão, o processo de trabalho e os resultados 
alcançados pelas equipes de saúde da 
Atenção Básica;

III - transparência em todas as suas etapas, 
permitindo-se o contínuo acompanhamento 
de suas ações e resultados pela sociedade;

Iv - envolver e mobilizar os gestores federal, 
estaduais e municipais, as equipes de saúde 
de atenção básica e os usuários em um 
processo de mudança de cultura de gestão e 
qualificação da Atenção Básica;

v - desenvolver cultura de planejamento, 
negociação e contratualização, que implique 
na gestão dos recursos em função dos 
compromissos e resultados pactuados e 
alcançados;

vI - estimular o fortalecimento do modelo 
de atenção previsto na Política Nacional 
de Atenção Básica, o desenvolvimento dos 
trabalhadores e a orientação dos serviços em 
função das necessidades e da satisfação dos 
usuários;

vII - caráter voluntário para a adesão tanto 
pelas equipes de saúde da Atenção Básica 
quanto pelos gestores municipais, a partir 
do pressuposto de que o seu êxito depende 
da motivação e proatividade dos atores 
envolvidos.
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MÓDULO IV  • Entrevista com o profissional do NASF-AB e verificação de documentos na Unidade Básica 
de Saúde: objetiva avaliar o processo de trabalho destas equipes e a organização do cuidado aos usuários.

MÓDULO V  • Observação na Unidade Básica de Saúde, Saúde Bucal com objetivo de avaliar as condições de 
infraestrutura, materiais, insumos de atenção odontológica.

MÓDULO VI  • Entrevista com o profissional da Equipe de Saúde Bucal e verificação de documentos na 
Unidade Básica de Saúde: objetiva avaliar o processo de trabalho da saúde bucal e a organização do serviço 
e do cuidado para os usuários.

A ferramenta para a Autoavaliação destina-se aos gestores municipais, aos gestores da Atenção Básica, aos 
gestores da Unidade Básica de Saúde, e à Equipe de Saúde da Família. Após a Certificação, as equipes são 
classificadas em um dos cinco desempenhos: Ótimo; Muito Bom; Bom; Regular; e Ruim.

A terceira fase é a Recontratualização

Essa fase é constituída por um processo de repactuação das equipes de Atenção Básica e dos gestores, 
com o incremento de novos padrões e indicadores de qualidade, estimulando a institucionalização de um  
processo cíclico e sistemático, a partir dos resultados alcançados pelos participantes do programa.

Sua Unidade de Saúde participa do 
PMAQ ?

você conhece o Instrumento de 
avaliação externa e a ferramenta de 
Autoavaliação ?

Se sua Equipe participou do PMAQ 
você sabe como ela foi classificada na 
Certificação ?

E a Recontratualização? você tomou 
conhecimento das repactuações que 
foram feitas ?
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SEÇÃO 5
PLANEJAMENTO NO SUS

No âmbito do SUS, tem sido construída uma cultura de planejamento ao longo dos anos, 
o que representa, ao mesmo tempo, um avanço e um desafio. Um avanço porque cada dia 
mais o planejamento é reconhecido no SUS como importante ferramenta de gestão, e um 
desafio porque planejamento envolve a consolidação de uma cultura que exige mobilização, 
engajamento e decisão de gestores e profissionais. A implementação do Sistema de 
Planejamento do SUS representa um esforço das três esferas de governo para contribuir com 
o aperfeiçoamento permanente da gestão e, portanto, para a qualidade de vida das pessoas, 
mediante a prestação de serviços de saúde oportunos, resolutivos e humanizados.

5.1 – Organização e Funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS

O SUS buscou sistematizar seus processos de planejamento, em articulação das três esferas 
de governo e, em cada esfera de governo, com os instrumentos de planejamento da 
ação governamental. Esses instrumentos previstos na Constituição Federal de 1988 são o 
Planoplurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA.

Figura 6 - Ciclo do Planejamento governamental

você sabia que o planejamento 
governamental é um dever 
constitucional?

Projeto de Governo
PPA

Lei Orçamentária Anual
LOA

Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO

Prevê os recursos para sua execução Explicita as metas e as prioridades para cada ano

Apresenta diretrizes,
objetivos e metas
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No SUS, o planejamento e os instrumentos resultantes de seu processo, como planos e relatórios – são objetos de 
grande parte do seu arcabouço, destacando-se as Leis 8080/90 e 8142/90. veja como elas tratam a questão:

Os resultados decorrentes do processo de planejamento no SUS devem se expressar de forma concreta em 
instrumentos que lhe são próprios, de maneira a favorecer o aperfeiçoamento da gestão do sistema e conferir 
direcionalidade.

5.2 – Os Instrumentos básicos de Planejamento no SUS

Na segunda parte desta seção de estudos, vamos nos dedicar a compreender um pouco mais cada um desses 
instrumentos. Antes de mais nada, vale reiterar que o processo ascendente de planejamento no SUS deve garantir 
a participação popular e o controle social.

Para construir os instrumentos de Planejamento no SUS (Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório 
Anual de Gestão), os municípios têm se utilizado de diferentes modelos de planejamento que variam desde 
aqueles que só contemplam a simples projeção de tendências, até modelos complexos que propõe uma visão 
mais problematizadora da realidade. Neste caderno de estudos, como você já vivenciou, nós adotamos o modelo 
proposto pelo Planejamento Estratégico Situacional – PES.

O planejamento e orçamento do SUS será 
ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-
se as necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos 
municípios, estados, e União.

Cap. III Lei 8080/90

Os Planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do SUS e seu 
financiamento será previsto na respectiva proposta 
orçamentária. 

Art. 36 Lei 8080/90

Instrumentos básicos de
planejamento no SUS

Plano de Saúde
Programação Anual

de Saúde Relatório Anual de Gestão
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Mas, seja qual for a opção metodológica feita pelo município, a construção será sempre 
coletiva, e o importante é ter em mente que planejar implica mobilizar recursos e 
vontades para que as propostas se concretizem e os objetivos sejam atingidos.

vamos conhecer um pouco mais dos instrumentos básicos de planejamento no SUS.

a) Plano de Saúde

O processo de formulação ascendente do Plano de Saúde, além de requisito legal, é um 
dos mecanismos relevantes para se assegurar a unicidade e a consolidação do SUS.

Em outras palavras, o Plano de Saúde deve ser a expressão das políticas, dos compromissos 
e das prioridades de saúde no município, estado e união. É a base para a execução, 
acompanhamento, avaliação e gestão do sistema de saúde.

A recomendação é que o Plano de Saúde deva compreender dois momentos:

Análise situacional;

Formulação de diretrizes, objetivos, metas e indicadores.

A análise situacional, como já discutimos, deve permitir a identificação, explicação e 
priorização dos problemas.

As diretrizes vão apontar as linhas de ação a serem seguidas. Os objetivos devem expressar 
o que se pretende fazer acontecer a fim de superar, reduzir, eliminar ou controlar os 
problemas identificados.

As metas devem expressar quantitativamente os objetivos. As metas devem concretizar 
os objetivos no tempo, esclarecer e quantificar “o que”, “para quem” e “quando”.

veja esse exemplo:

Objetivo: efetivar a Atenção Básica como espaço prioritário de organização do 
Modelo de Atenção à Saúde, priorizando para tal, a estratégia de saúde da família;

Diretriz: expansão e consolidação da ESF;

Meta: ampliar para 100 o nº de equipes de Saúde da Família;

Indicador: 40% de cobertura populacional com a ESF.

b) Programação Anual de Saúde

O horizonte temporal da Programação Anual de Saúde – PAS coincide com o período 
defi nido para o exercício orçamentário, ou seja, um ano calendário. Portanto, as bases 
legais para sua elaboração são a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 
Anual – LOA.

A formulação e a revisão periódica 
do Plano, da Programação Anual e 
do Relatório de Gestão compõem o 
elenco básico dos produtos gerados 
no processo de planejamento.

Plano de Saúde

É o instrumento que, a partir de 
uma análise situacional, apresenta 
as intenções e resultados a serem 
buscados no período de quatro anos, 
expressos em diretrizes, objetivos, 
metas e indicadores.

Para Pesquisar e refletir:

você conhece o Plano de Saúde de seu 
município? Teve acesso ao documento? 
Quais as diretrizes municipais e as metas 
com relação à estratégia de saúde da família? 
Busque apropriar-se dessas informações.

VAMOS
MAIS!saber
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O Plano de Saúde do seu município 
está estruturado mais ou menos desta 
maneira? você identificou as diretrizes, 
objetivos, metas e indicadores?

VAMOS
refletir!

Programa Anual da Saúde

Como serão operacionalizadas
as intenções do plano

ações - metas
responsável - recursos

O propósito da Programação é determinar um conjunto de ações 
que permita concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde, 
a partir da negociação e formalização de pactos entre os gestores 
das três esferas de governo.

A PAS deve conter minimamente:

definição das ações que, naquele ano, irão garantir o 
alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do 
Plano de Saúde;

estabelecimento de metas anuais relativas a cada uma das 
ações definidas;

identificação dos indicadores que serão utilizados para o 
monitoramento da execução da programação;

definição dos responsáveis e dos parceiros;

definição dos recursos orçamentários necessários ao 
cumprimento da programação.

c) Relatório Anual de Gestão

O Relatório Anual de Gestão – RAG apresenta o desempenho da execução das ações em 
o grau de cumprimento das metas da Programação Anual, além de fornecer as bases para 
o ajuste do Plano, e indicar os rumos para a programação do ano seguinte.

O Ministério da Saúde desenvolveu uma ferramenta eletrônica que tem como objetivo apoiar municípios 
e estados na construção dos seus Relatórios de Gestão. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o 
Departamento de Informática do SUS-DATASUS

O Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) traz uma série de contribuições, tanto 
para gestão quanto para o controle social. O objetivo é fornecer aos gestores municipais e estaduais um 
instrumento informatizado que facilite a elaboração e o envio do RAG, utilizando as bases de dados nacionais, 
com informações que servirão para qualifi car os processos e práticas do monitoramento e avaliação da 
gestão.

O SARGSUS também viabiliza uma base de dados para armazenar e disponibilizar informações estratégicas, 
possibilitando aos gestores o cumprimento dos prazos legais de aprovação do RAG nos respectivos 
Conselhos de Saúde, bem como gerar relatórios de monitoramento, facilitando a avaliação de desempenho 
deste processo da gestão do SUS. O Relatório Anual de Gestão deve ser aprovado pelo Conselho de Saúde, 
após amplo debate com o gestor.

No quadro que se segue você vai poder visualizar os instrumentos de planejamento governamental e do 
SUS, com os devidos prazos e amparo legal.

Relatório Anual de Gestão

Resultados da programação anual;
Análise da execução física e orçamentária;

Recomendações
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você conhece o relatório de gestão do seu 
município? vamos analisá-lo e avaliar os 
resultados?

Se você se interessou pelo assunto não deixe 
de visitar o site do Ministério da Saúde para 
conhecer mais sobre o tema. O endereço 
eletrônico é www.saude.gov.br

VAMOS
MAIS!saber

INSTRUMENTO PERIODICIDADE ARCAbOUÇO LEGAL ELAbORAÇÃO

FLUXO

EXECUÇÃO / VIGêNCIAENCAMINhAMENTO AO 
CONSELhO MUNICIPAL 

DE SAÚDE
APROVAÇÃO DO CMS

PL
AN

EJ
AM

EN
TO

 D
O 

SU
S

PLANO DE SÁUDE 4 ANOS
Portaria 2.136 de 

25/09/2013
1º ano de gestão em 

curso

Até 4 meses antes do 
encerramento do 1º 

exercício fi nanceiro (até 
setembro)

Até a última reunião do 
Plano Municipal do ano 

anterior ao início da vigência 
do Plano de Saúde

Do 2º ano da gestão em curso até o 1º 
ano da gestão subsequente (ajustado 
anualmente de acordo com indicações 

do Relatório Anual de Gestão)

PROGRAMAÇÃO ANUAL ANUAL

Portaria 2.135 de 
25/09/2013 e § 2º 
do artigo 36 da Lei 

Complementar 141 de 
13/01/2012

No ano anterior 
à vigência da 

Programação Anual
Antes do encaminhamento da LDO (15/04) ao Legislativo No ano seguinte ao da aprovação

RELATÓRIO ANUAL DE 
GESTÃO

ANUAL

Portaria 2.135 de 
25/09/2013 e § 1º 
do artigo 36 da Lei 

Complementar 141 de 
13/01/2012

Até 30/03 do ano 
subsequente ao 

exercício a que se refere

Até 30/03 do ano 
subsequente ao exercício a 

que se refere
- -

INSTRUMENTO PERIODICIDADE ARCAbOUÇO LEGAL ELAbORAÇÃO

FLUXO

EXECUÇÃO / VIGêNCIAENCAMINhAMENTO A 
CÂMARA MUNICIPAL

PRAZO PARA APROVAÇÃO 
E DEVOLUÇÃO PARA 

PUbLICAÇÃO

PL
AN

EJ
AM

EN
TO

 
GO

VE
RN

AM
EN

TA
L

PLANO PLURIANUAL (PPA) 4 ANOS

Artigo 165 da 
Constituição Federal
Artigo 98 e 99 da lei 

Orgânica do Município 
de Campo Grande

1º ano da gestão em 
curso

Até 4 meses antes do 
encerramento do 1º 

exercício fi nanceiro (até 
setembro)

Até o encerramento do 2º 
período legislativo (22/12)

Dp 2º ano da gestão em curso até o 1º 
ano da gestão subsequente

LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

ANUAL Artigo 165 da 
Constituição Federal
Artigo 98 e 99 da lei 

Orgânica do Município 
de Campo Grande

Janeiro a Abril (15/04) 
do ano anterior a 

vigência

Até 8 meses e meio antes 
do encerramento do 

exercício fi nanceiro (15/04)

Até o encerramento do 1º 
período legislativo (17/07)

Exercício fi nanceiro do ano 
subsequente a aprovação

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
(LOA)

ANUAL
Abril a Agosto (31/08) 

do ano anterior a 
vigência

Até 4 meses antes do 
encerramento do exercício 

fi nanceiro (31/08)

Até o encerramento do 1º 
período legislativo (22/07)

Exercício fi nanceiro do ano 
subsequente a aprovação
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5.3 - Monitoramento e Prestação de Contas

Relatório Detalhado do Quadrimestre - RDQ

O Relatório Detalhado do Quadrimestre – RDQ é um documento introduzido pela 
Lei Complementar (LC) nº 141/2012, como instrumento de prestação de contas, 
monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de 
Saúde e deve ser apresentado pelo gestor do SUS, até o fim dos meses de maio, 
setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo Ente 
da Federação. 

As informações acumuladas quadrimestralmente nesse relatório ajudarão na 
elaboração do Relatório de Gestão no fim do exercício.

A elaboração do RDQ está baseado em quatro princípios: 

a) A estrutura do Relatório Detalhado do Quadrimestre deve guardar similaridade 
com a do Relatório de Gestão.

b) O montante e fonte dos recursos aplicados no período são informações que 
devem ser oriundas dos relatórios gerenciais do Siops. 

c) As auditorias realizadas ou em fase de execução no período, e suas 
recomendações e determinações expressas, devem constar do RDQ.

d) A oferta e a produção de serviços públicos na rede assistencial própria, 
contratada e conveniada, no período, devem ser informadas. 

O RDQ procura utilizar os sistemas já existentes no SUS para a consolidação das 
informações solicitadas na LC nº 141/2012.

As informações do módulo do Relatório do Quadrimestre no Sistema de Apoio 
ao Relatório de Gestão (Sargsus) são obtidas nos seguintes sistemas: Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), Sistema de Informações Ambulatoriais 
(SIA), Sistema de Informações Hospitalares (SIH). 

Os gestores poderão apresentar outras informações nos seus relatórios 
quadrimestrais, sendo que esse modelo explicita o que determina a lei e o 
conteúdo mínimo que deve ser apresentado nas audiências públicas.

5.4 - Pacto pela Saúde

O Pacto pela Saúde

O Pacto pela Saúde, em suas três dimensões: Pacto pela vida, Pacto em Defesa do 
SUS e Pacto de Gestão, é um documento de planejamento e pactuação publicado 
na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Nesse documento os gestores 
das três esferas de governo pactuam responsabilidades no campo da gestão do 
Sistema e da atenção à saúde.

O Pacto pela Vida

O Pacto pela vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de 
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população 
brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas 
nacionais, estaduais, regionais ou municipais. 

Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance 
das metas e dos objetivos propostos. 

1. Saúde do Idoso 

Conforme a Portaria, deve ser considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais.

As pactuações devem seguir as seguintes diretrizes: 

a) Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

b) Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

c) Estímulo às ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção; 

você conhece os Pactos firmados pelo Gestor do 
seu município com o Estado e com a União?

Sabe dizer quais são os compromissos da Atenção 
Básica no Pacto pela vida? 

As prioridades que devem ser pactuadas são seis:

1.  Saúde do Idoso;

2. Controle do câncer do colo do útero e da mama; 

3. Redução da mortalidade infantil e materna;

4. Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 

5. Promoção da Saúde; 

6. Fortalecimento da Atenção Básica.
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d) A implantação de serviços de atenção domiciliar;

e) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; 

f ) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 
pessoa idosa; 

g) Fortalecimento da participação social;

h) Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área 
de saúde da pessoa idosa; 

i) Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

j) Promoção da cooperação nacional e internacional das experiências na atenção 
à saúde da pessoa idosa.

2. Controle do Câncer do Colo do Útero e da Mama:

São Objetivos e metas para o Controle do Câncer do Colo do Útero: 

a) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo do útero, 
conforme protocolo.

b) Incentivo para a realização da cirurgia de alta frequência, técnica que utiliza 
um instrumental especial para a retirada de lesões ou parte do colo uterino 
comprometido (com lesões intra-epiteliais de alto grau) com menor dano possível, 
que pode ser realizada em ambulatório, com pagamento diferenciado. 

São Metas para o Controle do Câncer da mama: 

a) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

b) Realizar a punção em 100% dos casos necessários, conforme protocolo.

3. Redução da mortalidade infantil e materna

Os objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil são:

a) Reduzir a mortalidade neonatal em 5%.

b) Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por pneumonia. 

c) Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção 
às doenças prevalentes. 

d) Criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com 
população acima de 80.000 habitantes.

Para a redução da mortalidade materna:

a) Reduzir em 5% a razão da mortalidade materna. 

b) Garantir insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas 
no parto.

c) Qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam às necessidades 
das maternidades e outros locais de parto.

4. Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e 
endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 
influenza

Para o controle da dengue, é necessário:

a) Plano de Contingência para atenção aos pacientes, elaborado e implantado nos 
municípios prioritários. 

b) Reduzir para menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos 
municípios prioritários.

Para a eliminação da hanseníase:

Atingir o patamar de eliminação como problema de saúde pública, ou seja, menos 
de 1 caso por 10.000 habitantes em todos os municípios prioritários.

Para o controle da tuberculose: 

Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera, 
diagnosticados a cada ano.

Para o controle da malária:

Reduzir em 15% a Incidência Parasitária Anual, na região da Amazônia Legal.

Para o controle da Influenza: 

Implantar o Plano de Contingência, unidades sentinelas e o sistema de informação 
- SIvEP-GRIPE.

5. Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular e alimentação 
saudável
Os objetivos desse eixo prioritário são: 
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade 
dos três gestores. 
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a 
internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo. 
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c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já 
existentes e apoiar a criação de outros.

d) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável.

e) Elaborar e pactuar a Política Nacional de Promoção da Saúde que contemple as 
especificidades próprias dos estados e municípios.

6. Fortalecimento da Atenção Básica

São objetivos desse eixo:

a) Assumir a Estratégia Saúde da Família como estratégia prioritária para o 
fortalecimento da Atenção Básica, devendo seu desenvolvimento considerar as 
diferenças locorregionais.

b) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da Atenção Básica, por meio 
de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização, 
residência multiprofissional e em medicina da família. 

c) Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade das três 
esferas de gestão do SUS. 

d) Aprimorar a inserção dos profissionais da Atenção Básica nas redes locais de 
saúde, por meio de vínculos de trabalho que favoreçam o provimento e fixação 
dos profissionais. 

e) Implantar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção Básica nas três 
esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada. 

f ) Apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da Atenção Básica 
que considere os princípios da Estratégia Saúde da Família, respeitando as 
especificidades locorregionais.

Pacto em Defesa do SUS

O Pacto em Defesa do SUS deve ser firmado baseando-se nas seguintes diretrizes:

1. Expressar os compromissos entre os gestores do SUS, com a consolidação da 
Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único 
de Saúde estabelecidos na Constituição Federal. 

2. Desenvolver e articular ações, no seu âmbito de competência e em conjunto 
com os demais gestores, que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de 
Saúde como política pública.

3. Ampliar e fortalecer as relações com os movimentos sociais, em especial, os que 
lutam pelos direitos da saúde e cidadania. 

4. Elaborar e publicar a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS.

As diretrizes para a gestão do SUS são:

1. Descentralização 

2. Regionalização

3. Financiamento; 

4. Planejamento 

5. Programação Pactuada e Integrada

6. Regulação 

7. Participação e Controle Social

8. Gestão do Trabalho 

9. Educação na Saúde.

Seu município vem desenvolvendo ações para o 
fortalecimento da Atenção Básica, conforme as 
diretrizes do Pacto pela vida?

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através 
de iniciativas que busquem a:

1. Repolitização da saúde, como um movimento que 
retoma a Reforma Sanitária Brasileira, aproximando-a 
dos desafios atuais do SUS.

2. Promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social, tendo a questão da saúde como 
um direito.

3. Garantia de financiamento, de acordo com as 
necessidades do Sistema.

PACTO DE GESTÃO
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5.5 - Planejamento Regional Integrado e a organização de Microrregiões de Saúde 

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde, estados e municípios vem se esforçando na organização das Redes de Atenção 
à Saúde –RAS, considerando a necessidade de ordenamento dos serviços de saúde em Regiões de Saúde, para garantir 
a integralidade da atenção.

Para organizar as Redes de Atenção à Saúde – RAS- no espaço regional, a Resolução nº 37, de 22/03/18 da Comissão 
Intergestores Tripartite – CIT que dispõe sobre o processo de Planejamento Regional Integrado – PRI e a organização 
das macrorregiões de saúde, traz as seguintes orientações:

O PRI deverá expressar as responsabilidades dos gestores de saúde em relação à população do território quanto 
à integração dos serviços de saúde, observando os Planos de Saúde dos três entes federados.

A RAS deve ser definida a partir das regiões de saúde e, para garantir a resolubilidade da atenção à saúde, deve 
ser organizada num espaço regional ampliado, com base em parâmetros espaciais e temporais que permitam 
assegurar que as estruturas estejam bem distribuídas territorialmente.

A implantação das Regiões de Saúde acarretará em um novo modelo de financiamento das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde (ASPS), baseado na alocação global dos recursos, observando as prioridades e os compromissos 
acordados pela União, estados e municípios, no espaço regional ampliado.

A implantação do Pacto de Gestão 
possibilita a efetivação de acordos entre as 
três esferas de gestão do SUS para a reforma 
de aspectos institucionais vigentes, 
promovendo inovações nos processos e 
instrumentos de gestão que visam alcançar 
maior efetividade, eficiência e qualidade 
de suas respostas e, ao mesmo tempo, 
redefine responsabilidades coletivas 
por resultados sanitários, em função das 
necessidades de saúde da população e na 
busca da equidade social.

você sabe dizer se no seu estado, os 
municípios estão organizados em Regiões 
de Saúde? 

você sabe a que Região de Saúde seu 
município pertence e quais são suas 
responsabilidades para com a saúde da 
população residente na Região?

RAS

ORGANIZAÇÃO POLIÁRQUICA - MISSÃO ÚNICA - OBJETIVOS COMUNS

ATENÇÃO NO TEMPO CERTO, LUGAR CERTO, CUSTO CERTO E QUALIDADE CERTA
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Plano Regional de Saúde

O Plano Regional de Saúde é o produto do PRI. O Plano Regional de Saúde deve expressar:

A identificação do espaço regional ampliado.

A identificação da situação de saúde no território, das necessidades de saúde da 
população e da capacidade instalada.

As prioridades sanitárias e respectivas diretrizes, objetivos, metas, indicadores e 
prazos de execução.

As responsabilidades dos entes federados no espaço regional.

A organização dos pontos de atenção da RAS para garantir a integralidade da atenção 
à saúde para a população do espaço regional.

A programação geral das ações e serviços de saúde.

A identificação dos vazios assistenciais e eventual sobreposição de serviços, 
orientando a alocação dos recursos de investimento e custeio da União, estados, 
municípios, bem como de emendas parlamentares.

REDES DE 
ATENÇÃO
À SAÚDE

VOLTADAS
Para as necessidades
populacionais de
cada espaço regional 
singular

CONSTRUÍDAS
Mediante planejamento,
gestão e �nanciamento
intergovernamentais
cooperativos

OBJETIVADAS
Pela provisão de atenção 
contínua, integral, de 
qualidade, responsável
e humanizada à saúde

INTEGRADAS
A partir da
complementaridade de
diferentes densidades
tecnológicas

ORGANIZADAS
Por critérios de e�ciência
microeconômica na
aplicação dos recursos
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SEÇÃO 6

As funções gestoras no SUS podem ser definidas como: “um conjunto articulado de saberes 
e práticas de gestão necessários para a implementação de políticas na área da saúde” 
(BRASIL,2003).

Pode-se identificar quatro grandes grupos de funções gestoras na saúde: 

Formulação de políticas/planejamento; 

Financiamento; 

Controle, avaliação (do sistema/redes e dos prestadores públicos ou privados), regulação 
e auditoria;

Prestação direta de serviços de saúde.

Cada uma dessa funções compreende uma série de sub-funções e de atribuições dos gestores. 

Já discutimos bastante sobre a função gestora de formulação de políticas/planejamento, e 
discutimos a função de prestação direta de serviços de saúde nos diversos Cadernos do Curso, 
assim sendo, nessa seção discutiremos as funções de: controle, avaliação, regulação e auditoria, 
e o financiamento.

6.1. Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria

Controle e Avaliação são processos voltados para os aspectos quantitativos, qualitativos, 
físicos e financeiros das políticas de saúde.

O monitoramento, controle e avaliação da prestação de serviços de saúde à população são 
responsabilidades dos gestores estaduais e municipais, tendo com um dos principais insumos 
para estas práticas, os serviços complementares contratados.

Regulação é o ato de regulamentar, de elaborar as regras. É o controle da oferta e demanda por 
meio de fluxos, protocolos assistenciais, centrais de leitos, consultas e exames.

A GESTÃO DO SUS
Controle consiste no monitoramento 
de processos (normas e eventos), com 
o objetivo de verificar a conformidade 
dos padrões estabelecidos e de detectar 
situações de alarme que requeiram uma 
ação avaliativa detalhada e profunda.

Avaliação trata da análise de estrutura, 
processos e resultados das ações, serviços 
e sistemas de saúde, com o objetivo de 
verificar sua adequação aos critérios 
e parâmetros de eficácia, eficiência e 
efetividade estabelecidos para o SUS.

você sabe se em seu município existe uma 
Central de Regulação implantada?

Como tem sido sua experiência com a 
Regulação? 

Já discutimos sobre Avaliação na seção 4 deste livro, 
lembra? Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, 
retorne àquela seção!
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Regulação de Acesso à Assistência é uma função de gestão através da qual se busca promover a 
equidade do acesso, garantindo a integralidade da assistência, permitindo ajustar a oferta assistencial 
disponível às necessidades imediatas do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e racional.

Regulação do Acesso à Assistência compreende:

Atenção Básica resolutiva.

Encaminhamentos responsáveis e adequados (conforme previsto nos Planos de Saúde e nas 
pactuações).

Protocolos Assistenciais.

Complexos Reguladores:

Central de regulação de urgência;

Central de regulação de leitos;

Central de regulação de consultas e exames;

Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade.

Todos os municípios devem organizar a regulação do acesso dentro das diretrizes da regulação da 
atenção à saúde, mas nem todos contarão com Complexos reguladores, pois estes poderão estar 
localizados no município de referência, conforme o PRI.

Auditoria consiste no exame sistemático e independente dos fatos obtidos através da observação, 
medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas, de uma atividade, elemento ou sistema, para verificar 
a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações de 
saúde e seus resultados, estão de acordo com as disposições planejadas.

Através da análise e verificação operativa, avalia-se a qualidade dos processos, sistemas e serviços e a 
necessidade de melhoria ou de ação preventiva/corretiva/saneadora.

Tem como objetivo maior propiciar, à alta administração, informações necessárias ao exercício de um 
controle efetivo sobre a organização ou sistema, contribuindo para o planejamento e replanejamento 
das ações de saúde e para o aperfeiçoamento do Sistema.

São objetos do processo de auditoria:

A aplicação dos recursos do SUS transferido a entidades públicas, filantrópicas e privadas;

A gestão e execução dos planos e programas de saúde, observando os seguintes aspectos:

Regulação do Sistema de Saúde

Regulação da Atenção a Saúde

Regulação do Acesso à Assistência

Assim, no mínimo, todos os municípios devem 
organizar uma Atenção Básica resolutiva, 
que faça solicitações padronizadas pelos 
protocolos, encaminhamentos responsáveis 
e adequados a outros pontos de assistência, 
segundo fluxos desenhados, ainda que os 
estabelecimentos não estejam localizados 
no seu território

1

2

ORGANIZAÇÃO

EFICIêNCIA, EFICÁCIA, EFETIVIDADE E QUALIDADE DA ASSISTêNCIA PRESTADA à SAÚDE

CObERTURA ASSISTENCIAL

ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS E A SUA APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERFIL EPIDEMIOLóGICO QUADRO NOSOLóGICO RESOLUbILIDADE/RESOLUTIVIDADE
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você se recorda de já ter recebido uma visita 
da Equipe de Auditores da Secretaria de 
Saúde em sua Unidade de Saúde da Família? 
Como foi a experiência? 

Os contratos firmados pelo Ministério da Saúde com as Secretarias Estadual e 
Municipal e destas com a rede complementar, para a prestação de serviços no  SIA, 
SIH - SUS, execução de obras e fornecimento de materiais;

Os convênios, acordos, ajustes e instrumentos similares;

A prestação de serviços de saúde na área ambulatorial e hospitalar.

6.2. O Financiamento do SUS

A Portaria do Ministério da Saúde nº 3992 de 28/12/17 dispõe sobre as regras de 
financiamento e a transferência de recursos federais para as ações e os serviços públicos 
de saúde que compõem o SUS. Para auxiliar os gestores na gestão dos recursos financeiros, 
conforme a Portaria, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, 
publicou uma Nota Técnica que serviu de base para essa seção.

Financiamento

O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), observando o disposto na 
Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 e na Lei Orgânica da Saúde.

Cabe a cada esfera de gestçao a aplicação mínima obrigatória de recursos tributários nos seguintes percentuais:

3

4

5

Mas antes de conhecer a Nota Técnica vamos refletir:

você sabe a origem dos recursos financeiros que 
custeiam as ações de serviços de Atenção Básica?

MUNICíPOS ESTADOS UNIÃO

Desde 2000 Desde 2000 De 2000 a 2015 A partir de 2015 2017 A partir de 2018
EC 29/2000 EC 29/2000 EC 29/2000 EC 86/2015 EC 95/2016 EC 95/2016

15% Transferências legais e 
constitucionais e impostos 
diretamente arrecadados

12% Transferências legais e 
constitucionais e impostos 
diretamente arrecadados

Valor empenhado no ano 
anterior + variação do PIB

Ano Base RCL Ano Base RCL Base: gasto ano anterior
2016 13,20% - -

Valor gasto no  
ano anterior + IPCA

2017 13,70% 2017 15,00%
2018 14,10% - -
2019 14,50% - -
2020 15,00% - -
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Os recursos fianceiros federais administrados pelo Fundo Nacional de Saúde 
destinam-se a financiar as ações e serviços públicos em saúde das entidades 
integrantes do SUS.

Parte deste recurso é transferida para os Estados, o Distrito federal e os Municípios 
para que realizem, de forma descentralizada, ações e serviços de saúde.

A partir de janeiro de 2018 os recursos do Ministério da Saúde, destinados a 
despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, serão organizados e transferidos na forma dos 
seguintes blocos de fianciamento:

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e

Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde;

Os recursos de compôem cada Bloco serão transferidos, fundo a fundo, de forma 
regular e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco e 
mantidas em instituições financeiras oficiais federais.

Condição para transferência dos recursos federais

O Ministério da Saúde somente poderá transferir recursos para o Estado, Distrito 
Federal e Município que tiver, conforme já dispõe a Lei Complementar 141 (Brasil 
2012):

Alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que 
compõem a base nacional de informações do SUS;

Conselho de Saúde instituído e em financiamento;

Fundo de Saúde instituído por lei, categorizado como fundo público em 
funcionamento;

Plano de Saúde, programação anual de saúde e relatório de gestão 
submetidos ao respectivo Conselho de Saúde.

Regras para utilização dos recursos

Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em 
ações relacionadas ao próprio bloco, observando também:

Que as ações devem constar no Plano Municipal de Saúde e na Programação 
Anual de Saúde do Município submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; 
e

O cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos 
em atos normativos específicos, tais como as portarias e resoluções da CIT e 
das CIBs, expedidos pela direção do SUS;

vinculação com os programas de trabalho previstos no Orçamento geral da 
União, ao final do exercício financeiro.

Os municípios terão flexibilização no uso dos recursos em cada conta dos blocos de 
custeio e investimento durante todo o exercício, no entanto, deverão demonstrar 
ao final do exercício financeiro a vinculação dos recursos federais repassados, com 
a finalidade definida em cada Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União 
por meio do qual foram realizados os repasses.

I. Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

a) Atenção Básica;

b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

c) Assistência Farmacêutica;

d) vigilância em Saúde; e

e) Gestão do SUS.

II. Investimento de Rede de Serviços Públicos de Saúde

a) Atenção Básica;

b) Atenção Especializada;

c) vigilância em Saúde;

d) Gestão e desenvolvimento de tecnologias em Saúde no SUS; e

e) Gestão do SUS.

Bloco de Custeio

Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio transferidos são destinados 
à manutenção da prestação das ações e serviçoes públicos de saúde e ao 
funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação 
das ações e serviços públicos de saúde.

Fica vedada a utilização de recursos federais referentes ao Bloco de Custeio para o 
pagamento de:

Servidores inativos;

Servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para 
desempenhar funções relacionadas aos serviços previstos no perspectivo 
Plano de Saúde;

Gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente 
ligados às funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano 
de Saúde;

Pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos 
pertencentes ao quadro do próprio município ou do estado; e

I

I

I

III

III

II

II

II

IV

I

II

III

IV
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I

II

III

Obras de construções novas, bem como reformas e adequações de imóveis 
já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços 
de saúde.

Bloco de Investimento

Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimentos na Rede de Serviços 
de Saúde também serão transferidos em conta corrente única, aplicados conforme 
definido no ato normativo pactuado e publicado em portaria específica, e destinar-
se-ão, exclusivamente, à:

Aquisição de Equipamentos;

Obras de construções novas utilizados para a realização de ações e serviços 
públicos de saúde; e

Obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes utilizados para 
a realização de ações e serviços públicos de saúde.

Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes ao Blocos de 
Investimento em órgãos e unidades voltados, exclusivamente, à realização de 
atividades administrativas.

Monitoramento e Controle dos Recursos Financeiros transferidos fundo a 
fundo

A comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Saúde aos fundos de saúde será feito por meio do Relatório de Gestão que deverá 
ser elaborado e submetido ao conselho de saúde e apresentado ao Ministério da 
Saúde.

V
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