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RESUMO

ESPÍNDULA, José Juliano. PLANEJAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA
ÓTICA DOS GESTORES. Pedro Leopoldo, 2012. 78 f. Dissertação (Mestrado Profissional
em Administração) – Programa de Pósgraduação das Faculdades Integradas de Pedro
Leopoldo, Unipel.
O Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS) criado em 2.006 pelo Ministério da Saúde,
a partir da revisão de todos os instrumentos de gestão do SUS e da redefinição das
responsabilidades de cada gestor, em função das necessidades de saúde da população e da
busca da equidade social, utiliza como instrumentos básicos, o Plano de Saúde (PS), a
Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG). A Lei Federal Nº
8.080/90, que dispõe sobre o SUS, estipulou a obrigatoriedade da elaboração e atualização
periódica desses instrumentos básicos de planejamento em saúde, essa atribuição do Gestor de
Saúde foi reforçada com edição do Decreto Federal Nº 7.508/2011 e a Lei Complementar Nº
141/2012. Com base neste pressuposto, o presente estudo teve como objetivo central: analisar
o conhecimento, a importância e o uso dos instrumentos básicos do PlanejaSUS na gestão de
saúde dos municípios circunscritos à Microrregião de Unaí na ótica dos gestores. A
metodologia utilizada é a pesquisa aplicada, de cunho exploratório, com abordagem
qualitativa, pois contempla dados primários, por meio de entrevista semiestruturada,
desenvolvida mediante um roteiro com onze questões, aplicada a doze Gestores Municipais de
Saúde, a unidade de observação deste estudo. A relevância desta pesquisar devese ao fato da
potencialidade que os resultados possuem em proporcionar uma reflexão sobre a importância
da correta utilização dos instrumentos básicos do PlanejaSUS, para eficiência e eficácia da
gestão do SUS no âmbito municipal. O estudo revelou que a maioria dos Gestores é do gênero
feminino, encontramse na faixa etária entre 26 a 45 anos, são graduados academicamente e
apenas dois possuem curso superior nas áreas da saúde. Na pesquisa de campo foi percebível
que os gestores consideram importante o uso dos instrumentos básicos do planejamento em
saúde e a maioria declarou conhecer alguns, dentre estes, o Plano Municipal de Saúde (PMS)
foi o mais citado. Foi detectado a pouca utilização do PlanejaSUS, pois apenas três gestores
disseram utilizar o PMS e, um, a Programação Anual de Saúde (PAS) para operacionalizar as
ações e serviços de saúde no âmbito municipal; dois relataram utilizar o Relatório Anual de
Gestão (RAG) para avaliar as ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da Secretaria
Municipal de Saúde. Ainda se evidenciou que nem sempre o PMS é adequado à realidade dos
municípios. Além disso, ficou claro que a maioria dos instrumentos do PlanejaSUS não têm
sincronia com os instrumentos de planejamento público de planejamento, Planos Plurianuais
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Os achados
deste estudo indicam que o fluxo dos instrumentos do sistema de planejamento do SUS não
está sendo correspondido pela maioria dos municípios pesquisados, conforme determina a
legislação. É primordial que os instrumentos básicos do planejaSUS façam parte do dia a dia
dos gestores municipais de saúde, pois tratase, de um mecanismo estratégico para o
aperfeiçoamento da gestão e para a resolubilidade das ações e serviços de saúde prestados à
população.
Palavraschave: Planejamento. planejamento em saúde. PlanejaSUS

ABSTRACT

ESPINDULA , Jose Julian . PLANNING THE SINGLE HEALTH SYSTEM IN VIEW OF
MANAGERS . Pedro Leopoldo , 2012. 78 f . Dissertation ( Professional Master in Business
Administration )  Graduate Program Integrated Colleges of Pedro Leopoldo , Unipel .
The Planning System (SUS PlanejaSUS ) created in 2006 by the Ministry of Health , from the
review of all instruments of NHS management and the redefinition of the responsibilities of
each manager , depending on the health needs of the population and the pursuit of social
equity , uses as basic instruments , the Health Plan ( PS ) , the Annual Health Program ( SBP )
and the Annual Management Report ( RAG ) . The Federal Law No. 8.080/90 , which
provides for the SUS , stipulated the obligation to prepare and periodically update these basic
tools for health planning , this assignment of the Health Manager has been enhanced with
editing the Federal Decree No. 7.508/2011 and Complementary Law N 141/ 2012. Based on
this assumption, the present study had as its central objective : to analyze the knowledge ,
importance and use of basic instruments PlanejaSUS in health management of the micro
region of Unai circumscribed perspective of managers in municipalities . The methodology is
applied research , the exploratory , qualitative approach because it includes primary data
through semistructured interview, developed through a script with eleven questions , applied
to twelve Municipal Managers of Health , the unit of observation in this study. The relevance
of this research is due to the fact that the results have the potential to provide a reflection on
the importance of proper use of basic instruments PlanejaSUS to efficiency and effectiveness
of NHS management at the municipal level . The study revealed that the majority of managers
are female , are aged between 2645 years are academically graduates and only two have
university degree in health . In the field research was perceivable that managers consider
important to use the basic tools of health planning and most know some stated , among these ,
the Municipal Health Plan (SMP ) was the most cited . Was detected using a short
PlanejaSUS because only three managers said they used the SMP and, um, the Annual Health
Programming ( SAP) to operationalize the actions and health services at the local level , two
reported using the Annual Management Report ( RAG ) to assess the actions taken by the
different areas of the Municipal Health Still showed that PMS is not always appropriate to the
reality of the municipalities . Moreover , it became clear that most of the instruments have
PlanejaSUS sync with the instruments of public planning planning , Multiyear Plans ( PPA ) ,
Budget Guidelines Law ( LDO ) and Annual Budget Law ( LOA ) . The findings of this study
indicate that the flow of the instruments of the planning system SUS is not being matched by
most municipalities surveyed , as required by law. It is essential that the basic instruments
planejaSUS part of the daily life of local health managers , because it is in a strategic
mechanism for improving the management and the solvability of health actions and services
rendered to the population .
Keywords : Planning . health planning . PlanejaSUS
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1 INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, a área da saúde lida cada vez mais com situações difíceis,
dependentes das ações do tempo, dos conhecimentos tecnológicos, científicos, coletivos e
sanitários e de recursos financeiros.
Na área da saúde as respostas às demandas podem ser mais ou menos eficientes, efetivas e
eficazes, ou ainda, podem simplesmente, não serem assumidas como ações de política social
de promoção e proteção à saúde.
As especificidades da gestão em saúde derivam, em parte, da tecnologia utilizada nas suas
atividades, na dinâmica e na cultura organizacional e na grande dispersão interna e externa do
poder e concomitante interdependência.
Assim, a gestão em saúde exige dos seus gestores conhecimento e compreensão das
necessidades de saúde do seu território, dos valores sociais envolvidos, dos interesses difusos
e coletivos, dos processos de trabalho, da liderança dos talentos humanos e da captação e
gerenciamento de recursos financeiros.
A maioria dos gestores públicos de saúde possui baixa capacidade para gerir, por isso, os
problemas são enfrentados quando se transformam em urgências na agenda e são tratados sem
profundidade técnica. A perda crescente de governabilidade e a inexistência de planejamento
desvalorizam o processo democrático perante a população e a democracia padece pelos
resultados que promete e não alcança. (TONI, 2003).
Silva; Niero; Mazzali (2009) pontuam que, no setor público, a gestão se caracteriza pelo
improviso e pela falta de planejamento, com reflexos na articulação, formulação e na
implementação de políticas públicas, no âmbito municipal. Normalmente, o gestor atua de
acordo com as circunstâncias e emergências que vão acontecendo no dia a dia, ou seja, de
maneira improvisada.
A inexistência de uma visão organizacional clara de onde se deseja chegar, estabelecida em
alicerces técnico e de administração, expõe o gestor a direções diversas, o qual conduz as
ações de sua maneira, a partir de conhecimento empírico, avançando em alguns pontos e
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retrocedendo em outros. Assim, dificilmente haverá ganho de qualidade e com certeza os
recursos serão utilizados de forma menos eficiente.
A estrutura globalizada do mundo e da vida – com a dinâmica e os desafios a ela inerentes,
exige dos gestores públicos novas responsabilidades, fálos se sentirem cada vez mais
obrigados a recorrerem às ferramentas de gestão as quais lhes permitam conhecer o ambiente
interno, demonstrando os pontos positivos e negativos, e as ameaças e oportunidades
existentes no ambiente externo, que subsidiam a tomada de decisões alinhadas aos objetivos,
metas e à otimização dos recursos disponíveis.
Dentre as várias ferramentas de gestão citadas por Rigby (2009), o planejamento estratégico é
usado com frequência no meio empresarial para melhorar o desempenho gerencial. Já no setor
público, a utilização desses instrumentos é recomendada para a identificação das demandas
sociais, não só para subsidiar a definição das estratégias, bem como para monitorar o
cumprimento das ações estabelecidas.
Neste contexto, fica evidente que sem a realização de planejamento, as atividades são
executadas por inércia e, circunstancialmente, o casuísmo estará presente. Os serviços de
saúde funcionam de forma desarticulada, sendo apenas orientados pela noção de qual seja seu
papel. Esta noção é produzida de acordo com a visão de mundo de cada dirigente e
colaborador ou de seu entendimento sobre as diretrizes estabelecidas pela política setorial do
Estado (VIEIRA, 2009). Assim, subjetivase, fragmentase e desordenase o funcionamento
do sistema de saúde na medida de tantas quantas visões e, consequentemente, modos de
operação existam.

1.1 Problemática

Após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1.990, o Ministério da Saúde instituiu
várias legislações no intuito de estimular os municípios a aprimorar a gestão do sistema de
saúde local, na tentativa de mudar o caótico quadro citado por Toni (2003) e por Silva; Niero;
Mazzali (2009).
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Mas apesar dos importantes avanços registrados pelo SUS nestes 20 anos de sua criação,
ainda se percebem sistemas municipais de saúde com baixa racionalidade instrumental. Esta
manifesta pouca preocupação com a eficiência, uma vez que os diferentes sistemas ou
processos de trabalho passíveis de alguma padronização, normatização e controle, encontram
se defasados quando comparados com o que é preconizado na literatura ou simplesmente
comparado com organizações eficientes (SILVA, 2.009).
Em 2.006 o Ministério da Saúde revisou todos os instrumentos de gestão do SUS e criou o
Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS). Essa revisão das diretrizes do planejamento
veio no momento em que reformas institucionais estão sendo implementadas, por meio do
Pacto pela Saúde1, com redefinição das responsabilidades de cada gestor em função das
necessidades de saúde da população e da busca da equidade social (BRASIL, 2006 a).
Portanto, o PlanejaSUS, na sua essência, concentrase na pactuação das diretrizes, na
formulação de metodologias unificadas, na

promoção e integração do processo de

planejamento e orçamento no âmbito do SUS, na difusão da cultura de planejamento que
integre e qualifique as ações do SUS entre as três esferas de governo e subsidie a tomada de
decisão por parte de seus gestores, bem como, no monitoramento e avaliação do processo de
planejamento das ações implementadas e dos resultados alcançados (BRASIL, 2006 b).
A partir dessa perspectiva, o PlanejaSUS, utiliza como instrumentos básicos, o Plano de
Saúde (PS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG). O
PS é o instrumento que, a partir da análise situacional, apresenta as intenções e resultados a
serem alcançados no período de quatro anos, sendo estruturado em objetivos, diretrizes e
metas. Já a PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções do PS e o RAG apresenta os
resultados alcançados com a execução da PAS (BRASIL, 2006 b).
A partir dessa situação problemática, surgiu a seguinte questão norteadora da dissertação:
Qual a importância conferida pelos Gestores municipais aos instrumentos básicos do
Planejamento do Sistema Único de Saúde, segundo o conhecimento e uso que fazem
desses instrumentos?
1

_ O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União,
estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e
instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo
de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação
e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. (BRASIL, 2006)
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1.1 Justificativa

A Constituição prevê o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, com
regionalização e hierarquização, descentralização com direção única em cada esfera de
governo, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
Para operacionalizar esse dispositivo constitucional em 1.988 o governo brasileiro criou o
Sistema Único de Saúde (SUS) que se encontra em processo de consolidação. Apesar dos
vários avanços ocorridos nesses 25 anos de implantação, existem vários desafios a serem
enfrentados para cumprir todos os princípios e diretrizes definidos pela legislação que o criou.
Os principais desafios do SUS concentramse num conjunto de fatores – como problemas
ligados ao financiamento, ao clientelismo, à mudança do padrão epidemiológico e
demográfico da população, aos crescentes custos do processo de atenção, ao corporativismo
dos profissionais da saúde, entre muitos outros – temse constituído em obstáculos
expressivos para avanços maiores e mais consistentes (WALDMAN, 1998).
Esse conjunto de fatores citados pelo autor, aliado à experiência de construção do I Plano
Nacional de Saúde, em 2004, ratificou a dificuldade institucional e a baixa incorporação de
atividades do planejamento em todas as esferas da gestão do SUS. A partir dessa constatação
o Ministério da Saúde desencadeou a construção de um Sistema de Planejamento do SUS
(PlanejaSUS), definido como “a atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas
de planejamento das três esferas de gestão do SUS” (BRASIL, 2007a).
Como fator de melhoria do desempenho organizacional, o planejamento faz parte da rotina
empresarial. No setor público cada vez mais a prática do planejamento vem sendo adotada
como instrumento para a identificação das demandas sociais, para a definição das melhores
estratégias e para o controle do cumprimento das ações estabelecidas.
A escolha do tema baseouse em razões de ordem pessoal com o setor saúde, aliado ao
interesse pela temática ‘planejamento’. Assim, tal escolha é sustentada pelo desejo de
conhecer a visão dos gestores sobre a importância e uso dos instrumentos básicos do
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PlanejaSUS, na gestão do sistema municipal de saúde, e realizar pesquisas que possam
oferecer informações relevantes à gestão de saúde pública.
Para as Secretarias Municipais de Saúde, esta pesquisa é relevante por proporcionar maiores
conhecimentos sobre a importância da correta utilização dos instrumentos básicos do
planejaSUS para eficiência e eficácia da gestão do SUS no âmbito municipal. Pode, ainda,
contribuir, sobretudo, para a melhoria dos processos de organização e gestão de saúde no
âmbito dos municípios pesquisados.
Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa mostrase relevante, pois a importância e uso dos
instrumentos básicos do planejaSUS por meio da visão dos gestores municipais de saúde é um
tema pouco aprofundado.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar o conhecimento, a importância e o uso dos instrumentos básicos do planejamento do
Sistema Único de Saúde, na gestão municipal de saúde, na ótica dos gestores.

1.2.1 Objetivos Específicos

 Descrever o perfil dos Gestores Municipais de Saúde
 Identificar o conhecimento dos gestores sobre os instrumentos de planejamento público e
sobre os instrumentos básicos do PlanejaSUS

 Inferir sobre a efetividade do uso dos instrumentos do PlanejaSUS na execução das políticas
públicas municipais de saúde e como ferramenta de gestão, notadamente como instrumento de
análise e tomada de decisões.
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1.4 Estrutura da dissertação

A dissertação esta desenvolvida em seis capítulos. O primeiro compreende a introdução,
questão norteadora, justificativa, objetivos e estrutura. Esse capítulo busca passar uma visão
geral deste estudo, bem como, sua contextualização.
O capítulo 2 contempla a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, cujo referencial
aborda o conceito e o escopo do planejamento; o planejamento governamental; o
planejamento na saúde; e o Sistema Único de Saúde (SUS).
No capítulo 3 é abordada a metodologia adotada, detalha a caracterização da pesquisa, a
unidade de análise e unidade de observação, a construção dos instrumentos de coleta de
dados, a coleta de dados, a estratégia de análise e o tratamento dos dados.
O capítulo 4 apresenta e discute os resultados, os dados e as análises da pesquisa, os quais
auxiliam o alcance dos objetivos propostos e respondem à questão norteadora.
No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho, as limitações e as sugestões para
futuras pesquisas.
Ao final, seguemse as referências estudadas para a realização deste estudo e o apêndice com
o roteiro da entrevista com os gestores.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo aborda a base teórica de sustentação conceitual para o tema estudado. Para isso,
abordase a trajetória do planejamento, suas definições conceituais, situa a discussão sobre o
planejamento na área de saúde, focalizando os instrumentos do planejaSUS, além de
parafrasear sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

2.1 O conceito e o escopo do planejamento
2.1.1 Conceito de planejamento

O ato de planejar está presente no cotidiano das pessoas desde os primórdios da humanidade.
Desde as ações mais simples até as mais complexas que permeiam a vida humana são
planejadas na tentativa de transformar e melhorar suas vidas ou das pessoas que as rodeiam. O
planejamento não está presente somente na vida pessoal, mas também em vários setores da
vida social.
A Bíblia Sagrada traz duas citações que expressam a importância do planejamento, uma
anterior ao nascimento de Jesus Cristo no Velho Testamento2 e outra posterior que está no
Novo Testamento3. Entre as duas citações há um intervalo de tempo aproximadamente de mil
anos, entretanto estas afirmações são complementares entre si e atuais.
Desde os primórdios da humanidade o homem tem a necessidade de organizar em grupos,
como por exemplo: as tribos, a igreja e a família. Essas pequenas organizações já serviram de
alicerce para construção de relacionamentos com intuito de atingir seus objetivos, embora a
trajetória humana mostre um cotidiano repleto de desavenças. Dento desse raciocínio,
Kawasnicka (1993) salienta que um indivíduo não é completo por si só e, que ele só atinge tal
estado a partir do momento em que passa a atuar dentro de um grupo. Entretanto, para que
2

 Em Provérbios 21.5 o Rei Salomão expressa “Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado
sempre acaba na miséria.” Salomão foi Rei de Israel entre 971 a.C e 931 a.C e já declarava que o planejamento
quando bem elaborado subsidia o sucesso.
3

Já o Evangelista Lucas que viveu no primeiro século da Era Cristã, ou seja, quase mil anos após Salomão,
acrescenta: “Por exemplo, quem de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula a
despesa, para ver se tem bastante para completála.” (Lc 14.28). Percebese que Lucas chama atenção para a
importância de comparar planos com possibilidades de realizações.
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esse grupo viva em harmonia é necessário que haja organização, pois cada indivíduo possui
objetivo e graus de satisfação diferentes. Neste momento surge, dentro da necessidade de se
organizar, o planejamento como uma das formas de suprir tais necessidades (CARMO, 1999).
O convívio social é parte integrante e imprescindível no cotidiano do ser humano, e este está
em constante busca de novas descobertas. Neste contexto, o homem vive num emaranhado de
novidades e mudanças, que sustenta a necessidade de planejamento, como forma de organizar
as relações existentes.
Vários autores consagrados dedicam parte, senão toda sua vida ao embasamento teórico que
justifiquem a prática do planejamento nas organizações. Porém, apesar do estudo científico
sobre planejamento ser recente e da inexistência de indicativos de obras acerca de seu
desenvolvimento na antiguidade, há fortes indícios de que ele já existisse naquelaa época.
Muitas são as fontes, terminologias, concepções e conceitos a respeito do planejamento. Ao
longo do tempo, os conceitos foram aprimorados e alguns até excluídos. O quadro 01
demonstra os conceitos defendidos pelos autores que dão guarida o estudo.
Quadro 1 - Conceitos de planejamentos defendidos por vários autores
Henri Fayol
Consiste em examinar o futuro e traçar um plano de ação a médio e
(18411925)
longo prazos.
Frederick Taylor Consiste em planejar o método de execução das tarefas visando substituir a
(18561917)
improvisação e a atuação prática no trabalho.
Henry Ford I
Estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como serão
(18631917)
alcançados.
Max Weber
Ações proativas para antever problemas potenciais e orientar resultados.
(1864 – 1920)
Brasil
“É a seleção dos meios mais eficazes – estratégia – para obtenção dos fins –
(1976)
política – programados”
Drucker
“Processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de
(1977)
maneira a tomar decisões que minimizem riscos”.
Lanni
“Processo que começa e termina no âmbito das relações e estrutura de poder”.
(1986)
Prawda
“Processo antecipado de alocação de recursos para o alcance de fins
(1990)
determinados”
Newman
"É decidir antecipadamente o que deve ser feito, um plano, é uma linha de ação
(1991)
préestabelecida"
Processo gerencial para desenvolver e manter uma adequação razoável
Kotler
entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de
(1992)
mercado.
Ackoff
"É o esboço do futuro e a criação e seleção de meios para atingilo"
(1996)
Faria
"Determina os objetivos a atingir e os tipos de controle necessários que a
(1997)
administração da empresa deverá adotar"
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Steiner
(1997)
Faria
(1997)
Megginson;
Mosley; Pietri Jr.
(1998)

Continuação...
"É um processo que começa com a determinação de objetivos, define
estratégias, políticas, e detalha planos para conseguilos".
"É o processo que implica a formulação de um conjunto de decisões sobre as
ações futuras. Planejar é decidir, antecipadamente, o que fazer".
"É escolher um curso de ação e decidir adiantadamente o que deve ser feito, em
que seqüência, quando e como. O bom planejamento procura considerar a
natureza do futuro em que as decisões e as ações de planejamento visam a
operar, bem como o período corrente em que são feitos os planos".

Webster
(2000)

"Ato ou processo de elaborar ou implementar planos, estabelecendo metas,
objetivos, políticas e procedimentos, para uma unidade social ou econômica".

Oliveira
(2000)

“Processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida
pela empresa, visando ao otimizado grau de fatores externos – não controláveis
– e atuando de forma inovadora e diferenciada”

Tavares
“Instrumento de racionalização da ação humana. Ação realizada por atores
sociais, orientada por um propósito relacionado com a manutenção ou
modificação de uma determinada situação”.
“É um procedimento formal para produzir um resultado articulado, na forma
de um sistema integrado de decisões, que não deve ser visto apenas como
Mintzberg (2004) tomada de decisão, nem como formulação de estratégias, mas sim como o
esforço de formalizar os processos pelos quais as decisões são tomadas e
integradas nas organizações”.
"É a aplicação sistemática do conhecimento humano para prever e avaliar
Ferreira
cursos de ação alternativos, com vistas à tomada de decisões adequadas e
(2006)
racionais que sirvam de base para a ação futura"
Fonte: Elaborado pelo autor
Vilasbôas
(2004)

Vários pensadores, em épocas distintas, com recursos diferentes, anseios e necessidades
particulares, realizaram estudos sobre planejamento, divergindoos no que refere progenitude
dos estudos, destacandose, Fayol, Taylor, Ford e Weber.
De acordo com Tavares (2000), planejamento é o conjunto previamente ordenado de ações a
fim de alcançar os objetivos, compreendendo a alocação de recursos humanos, materiais e
financeiros, e procedimentos de avaliação, sendo indispensáveis num quadro econômico,
político e social marcado por turbulências, uma vez que em um ambiente de mudanças
previsíveis e de constante estabilidade sua necessidade não é vital. Para o autor o fato é que
hoje, o planejamento é visto como instrumento de gestão indispensável tanto para
organizações de grande, pequeno ou médio porte, quanto para organizações públicas e
privadas. E todas elas apresentam, por um lado, traços e características bastante distintos e,
por outro, aspectos comuns.
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A maioria dos autores comungam que o planejamento é uma ferramenta da administração
utilizado para analisar o ambiente organizacional e traçar um plano de ação a médio e longo
prazos, indispensável para o sucesso da gestão das empresas. Nesse sentido, o planejamento é
uma ação social (WEBER, 1994), pois tem uma estrutura teleológica que lhe é inerente
(VISLASBÔAS, 2004).
Mas, merecem realce as definições consignadas por Souza Brasil (1976) “Planejamento é a
seleção dos meios mais eficazes – estratégia – para obtenção dos fins – política –
programados” e por Ianni “Planejamento é um processo que começa e termina no âmbito das
relações e estrutura de poder” (1986, p.309). Assim, as duas faces conexas do planejamento –
estrutura econômica e a estrutura de poder evidenciam que a prática do planejamento, em sua
dimensão política, inserese nesse contexto como uma necessidade de reelaboração das
relações sociais mais gerais com vistas a suprimir, mesmo que temporariamente, os elementos
conflitantes, via intervenção institucional.
Holanda (1983, p.36) ao afirmar que “o planejamento é a sistemática do conhecimento
humano para prever e avaliar cursos de ação alternativos, com vistas à tomada de decisões
adequadas e racionais que sirvam de base para a ação futura”, deixa claro que as organizações
demandam cada vez mais por profissionais que, além de possuir uma grande bagagem de
conhecimento a respeito de uma infinidade de assuntos, ainda têm grande capacidade de
tomar decisões rápidas frente aos imprevistos que podem ocorrer, bem como possuir
habilidades de combinar o grande volume de informações de maneira inovadora e
aperfeiçoada, ou seja, os verdadeiros “magos do saber” (CARMO, 1999).
A mesma autora salienta que o incerto desperta a imaginação das pessoas, tanto em razão da
própria curiosidade, inerente ao homem, quanto ao medo causado pela insegurança desse
contexto mutável em que o ser humano está inserido.
Neste contexto, as pessoas não podem deixar de repensar o passado, com o objetivo de
entender determinados aspectos cruciais para o presente e futuro. Sem o conhecimento da
história, indivíduos têm apenas suas experiências limitadas como base para seus pensamentos
e ações. Acrescenta ainda: “hoje não é como ontem, nem amanhã será como hoje: mas hoje é
um sinergismo de todos os ontens, e amanhã será igual” (HIRSHMAN, 1977, p.5 apud
CARMO, 1999).
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Enfim, planejamento é um processo de decisão política contínuo, sistemático, estratégico,
situacional, participativo, baseado na crença de que o futuro pode ser criado ou melhorado por
uma intervenção ativa no presente, o que irá demandar mudanças organizacionais que
possibilitem o enfrentamento dos problemas identificados nos diferentes cenários prováveis
(MILES, 2006)

2.1.2 Escopo do planejamento

Com base na atitude e na visão interativa diante do planejamento, Ackoff (1974) apresenta
quatro princípios de planejamento: a) Participativo (Principal benefício do planejamento não
é seu produto e sim o processo envolvido); b) Coordenado (Todos os aspectos envolvidos
devem ser projetados de forma que atuem interdependentemente); c) Interligado (os vários
escalões de uma empresa devem ter seus planejamentos integrados); e Permanente (essa
condição é exigida pela própria turbulência do ambiente, pois nenhum plano mantém seu
valor com o tempo).
Enquanto, Oliveira (2001) e Baterman e Snell (1998), distinguem três tipos de planejamento
nos grandes níveis hierárquicos: a) Planejamento estratégico; b) Planejamento tático; e c)
Planejamento operacional, que de forma genérica, podemse relacionar aos níveis de decisão
de uma “pirâmide organizacional”, conforme demonstra a figura 1.

Figura 1 - Níveis de decisão e os tipos de planejamento
Fonte: OLIVEIRA (2007, p.15)

Em síntese, relacionase com objetivos de longo prazo e com maneiras e ações para alcançá
los que afetam a empresa como um todo.
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2.1.2.1 Planejamento operacional

O planejamento operacional pode ser considerado como a formalização, principalmente
através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantação
estabelecidas. Portanto, nesta situação temse basicamente, os planos de ação ou planos
operacionais e, correspondem a um conjunto de partes homogêneas do planejamento tático. O
processo é de menor amplitude, cujo foco é trabalhar junto aos colaboradores operacionais,
implementando os planos específicos definidos no planejamento tático (BATEMAN, 1998).

2.1.2.2 Planejamento tático

O Planejamento Tático integra a estrutura da organização para alcançar uma determinada
situação almejada, de modo mais eficiente e eficaz, otimizando esforços e recursos existentes
na organização. Tem temporalidade de médio prazo, possibilitando a utilização eficiente dos
recursos disponíveis para a consecução dos objetivos previamente fixados, segundo uma
estratégia predeterminada, bem como, as políticas orientativas para o processo decisório da
empresa (OLIVEIRA, 2001).

2.1.2.3 Planejamento estratégico

Para Halgib (2001) o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão, que possibilita
desencadear mecanismos de participação em diversos níveis de decisão e direcionar a
aplicação dos recursos disponíveis visando atingir determinados objetivos a curto, médio e
longo prazos, permitindo estabelecer uma rota comum com o conhecimento das dificuldades e
facilidades do ambiente, ou seja, uma maneira de ajudar determinada organização/empresa a
executar melhor sua missão.

2.2 O planejamento governamental

As sucessivas crises associadas ao processo inflacionário em que o Brasil esteve submetido
no período compreendido entre meados dos anos 1970 até os meados dos anos 1990, com a
implantação do Plano Real. O planejamento esteve direcionado exclusivamente para atender
às políticas de estabilização econômicas (FRANCISCO; FARIA; COSTA (2006).
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O mérito da evolução brasileira no planejamento econômico foi o reconhecimento real,
embora não explícito, de que o país não estava preparado, em termos de recursos técnicos, de
pessoal e institucionais, para correr antes de saber andar. (ROBOCK, 1977).
Desde a década de 1940, o Brasil é um país que vem adotando o planejamento como alavanca
para o desenvolvimento nacional e para gerenciar os projetos dos vários ministérios
(FRANCISCO; FARIA e COSTA, 2006).
O planejamento governamental ganha formalização e institucionalidade durante o período em
que o país esteve sob o governo de militares que, por formação, valorizam o planejamento e a
estratégia. (FRANCISCO; FARIA e COSTA, 2006).
Porém, os mesmos autores salientam que o planejamento econômico se manteve presente
desde o início do processo de industrialização até os dias de hoje, o mesmo não ocorrendo
com o planejamento social, muito embora os governantes soubessem da sua importância.
Precisou ficar estabelecido na Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 21, que “compete
à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território e de
desenvolvimento econômico e social”. A lei estabelece as diretrizes e bases para o
planejamento nacional equilibrado.
O quadro 2 demonstra a linha do tempo, explicitando os governos e as iniciativas de
planejamentos adotados para subsidiar o desenvolvimento nacional.

Quadro 2- Iniciativas de planejamentos dos governos brasileiros para subsidiar o desenvolvimento
nacional
PERÍODO

1948
1951 a 1956
1956

GOVERNO

Eurico Gaspar
Dutra
Getúlio Vargas
Juscelino
Kubitscheck

1964

João Goulart

1967

Costa e Silva

1972 a 1979

Emílio Médici e
Ernesto Geisel

1979

João Figueiredo

INICIATIVAS DE PLANEJAMENTO

Plano SALTE  quatro áreas prioritárias (Saúde, Alimentação,
Transporte e Energia)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE)
Plano de Metas
Criação do Ministério do Planejamento (Miniplan);
instituiu Normas Gerais de Direito Financeiro
Instituição
dos
princípios
de
racionalidade
administrativa, o planejamento e o orçamento.
Planos
Nacionais
de
Desenvolvimento
(PND)
"milagre brasileiro"
Crise mundial do petróleo;
Início da inflação descontrolada;
Planejamento governamental profundamente esvaziado
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Constituição Federal (CF);
Planejamento governamental foi alterado profundamente, foi
instituído o (PPA), (LDO) e a (LOA).
Plano Real;
1994
Itamar Franco
Estabilidade econômica;
Retomada do planejamento governamental
Plano Plurianual 1996-1999
 Novos conceitos no planejamento federal: os eixos
nacionais de integração e desenvolvimento, como
referência espacial do desenvolvimento;
 Projetos
estruturadores,
essenciais
para
as
transformações desejadas no âmbito econômico e social;
 Gerenciamento de empreendimentos estratégicos.
Plano Plurianual 2000-2003
1995 a 2002 Fernando Henrique
 Gestão por resultados.
 Adoção do programa como unidade de gestão;
 Integração entre plano, orçamento e gestão;
 Fortalecimento do conteúdo estratégico por meio do
estudo dos eixos;
 Gerenciamento e avaliação de desempenho em todos os
programas do governo federal;
 Lei de Responsabilidade Fiscal.
Plano Plurianual 2004-2007
 Elaborado em três dimensões estratégicas: social;
Econômica, Regional e Ambiental; e Democrática.
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
Luiz Inácio Lula da Plano Plurianual 2008-2011
2003 a 2010
Silva
 Organiza as ações do Governo em três eixos:
Crescimento, econômico, agenda social e educação de
qualidade.
 Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE);
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Plano Plurianual 2012 – 2015
 Elaborado em três dimensões estratégicas: crescimento
2011 .....
Dilma Rousseff
econômico
com inclusão social, estabilidade
Macroeconômica e redução da vulnerabilidade externa;
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Fonte: Reelaborado pelo autor a partir de Almeida (2004).
1988

José Sarney

Fica evidente que a cultura do planejamento no setor público é marcada pelo domínio
normativo da ciência econômica, pois o planejamento como norteador da ação pública nasce
da necessidade permanente de suporte e estímulo à atividade econômica privada.

“Não há dúvida de que o planejamento governamental discutido aqui compreende,
sempre e necessariamente (ainda que em graus variados), condições e objetivos
econômicos, sociais, políticas e administrativos. Entretanto, as duas faces conexas
do planejamento são a estrutura econômica e a estrutura de poder. Mas os
planejadores não tratam, em geral, senão das relações e processos relativos à
estrutura econômica. Aliás, podese dizer que, em última instância, o planejamento é
um processo que começa e termina no âmbito das relações e estrutura de poder”
(IANNI 1986, p.309)
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Toni (2003, p. 17) corrobora dizendo que “o planejamento público tem sido ao longo da
tortuosa construção do Estado brasileiro fundamentalmente normativo e linear na sua
concepção teórica e metodológica de aplicação”.
O estado brasileiro sempre foi caracterizado pela dualidade congênita entre um setor
modernizante, uma burocracia weberiana, impessoal e objetiva sob o império da regra e da lei,
convivendo lado a lado com os setores patrimonialista, clientelistas, précapitalistas
tributários das oligarquias regionais e das relações de patronagem (FAORO, 1987, DINIZ,
1997 e NOGUEIRA, 1998). As estruturas organizacionais e operativas deste Estado sempre
foram caracterizadas pela verticalidade, pela departamentalização excessiva, pela hierarquia
autoritária. A centralização das decisões, aliada ao planejamento normativo, à formalização
burocrática impediram a um só tempo o controle social e a adoção de procedimentos mais
qualificados e modernos na prestação de serviços públicos.
Um dos principais pesquisadores do planejamento estratégico governamental, Matus (1993),
ao analisar o planejamento tradicional, também chamado de normativo, direciona a sua critica
e proposição aos seis pressupostos da elaboração do planejamento governamental:
Quadro 3 - Crítica e proposição de Matus ao planejamento tradicional
CRÍTICA
PROPOSIÇÃO
O ator que planeja não tem assegurada sua capacidade
O sujeito e o objeto planejado são
de controlar a realidade, porque isso dependerá da ação
independentes;
de outros atores;
Existe apenas uma verdade para o Existe mais de uma explicação para a realidade, em
diagnóstico;
função dos vários atores;
O objeto planejado contém atores com Vários atores sociais enfrentamse, com objetivos
comportamento previsíveis;
conflitantes;
O poder é escasso e o planejamento deve sistematizar o
O poder não é um recurso escasso;
cálculo político e centrar sua atenção na conjuntura;
O planejamento tem por referência o
A incerteza é predominante;
desenho de um contexto previsível;
O plano referese a um conjunto de
A governante lida com problemas no tempo, e com
objetivos próprios e a situação final é
solução aberta à criação e ao conflito.
conhecida.
Fonte: Elaborado com base em Silva; Niero; Mazzali (2009)

No cerne o planejamento está associado a mudanças e estas a conflitos de interesse entre os
agentes – internos e externos – à administração pública. O processo de planejamento envolve
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a definição de prioridades que podem provocar tanto a adesão quanto a oposição sistemática
de um ou vários atores (SILVA, NIERO e MAZZALI, 2009)
Em outras palavras, planejar implica a identificação dos agentes interessados, além da
definição de mecanismos de articulação dos mesmos, visando à consecução de objetivos e à
estratégia (forma) de alcançálos.
Enquanto para Matus (1997), planejar é governar, é conduzir o processo, é tentar submeter o
condutor do processo ao conhecimento dos acontecimentos cotidianos, à sequência de uma
direção para o alcance dos objetivos e promover a mudança quando surgem obstáculos no
percurso, ou seja, quem governa é quem tem a capacidade de decidir e a responsabilidade de
conduzir (MATUS, 1997).
Para o autor Matus (1997), governar exige articular constantemente três variáveis: projeto de
governo, capacidade de governo e governabilidade, articulação que compõe o Triângulo
de Governo (Figura 2). Nesta perspectiva, o autor idealizou uma proposta metodológica
intitulada de Planejamento Estratégico Situacional (PES) como um método para planejar a
intervenção de um determinado ator no governo, a partir de sua situação.

Projeto de Governo (P):
Conteúdo propositivo dos projetos de ação que
um ator propõe realizar para alcançar os seus
objetivos.

Governabilidade (G):

Capacidade de Governo :

Graus de liberdade / Exigência do ator
para ação de governo.

Capacidade de condução ou direção e
referese ao acervo de técnicas, métodos,
destrezas, habilidades e experiências de
um ator.

Figura 2- O triângulo de Governo de Carlos Matus
Fonte: Adaptado de Matus, 1997

No contexto do Triângulo de Governo de Matus (1997), o projeto de governo se refere ao
conteúdo das proposições dos projetos de ações, ou seja, a agenda, o plano, que dependem do
interesse, da possibilidade de ação e da capacidade de desenhar propostas. Para Matus,
nenhum plano é melhor do que a capacidade de escolher problemas e desenhar intervenção.
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A governabilidade se refere às variáveis que são controladas pelo ator, ou seja, o grau de
exigência e de demandas relacionadas ao conjunto de variáveis que o ator necessita para
realizar o seu projeto.
Por fim, a Capacidade de Governo, diz respeito à capacidade técnica, ou seja, à capacidade
de condução e de direção, aliada à expertise do dirigente isto é, ao domínio de técnica,
métodos e habilidades de que dispõe a equipe de governo para melhorar a sua capacidade de
governo (MATUS, 1997).
O Planejamento Estratégico Situacional (PES) criado por Matus, fundamentase em um
arcabouço teórico que enfatiza o conceito de situação e contempla um conjunto de métodos a
serem utilizados nos diversos momentos do processo de planejamento, quais sejam, o
“explicativo”, o “normativo”, o “estratégico” e o “táticooperacional, conforme demonstra o
quadro 4.
Quadro 4 - Conceitos e processos dos momentos do Planejamento Estratégico Situacional
EXPLICATIVO

NORMATIVO

ESTRATÉGICO

TÁTICO OPERACIONAL

Situação

Direcionalidade

Viabilidade

Ação - Operação

Identificação
Descrição
Explicação de problemas

Cenário
Definição Situação  objetivo
Análise de coerência

Tipos de estratégias:
cooperação /conflito
Análise de viabilidade:
decisão, operação,
permanência

Agenda do dirigente ;
Gerência de operações;
Sistema de "prestação
de contas"
(monitoramento e
avaliação

Fonte: Adaptado de (TEXEIRA, 2010a) p.

Em outro ângulo e tomando como ponto de partida a definição de “política” como “uma
proposta de distribuição do poder” e a definição de estratégia como uma “forma de
implementação de uma política”, Testa (1987), elaborou uma tipologia do poder em saúde,
distinguindose o poder político do técnico e administrativo. A saber, o poder administrativo
corresponde às atividades e processos que implicam o manejo de recursos, o poder técnico se
define pelo uso de conhecimentos e tecnologias em qualquer dos níveis de funcionamento no
setor saúde, e o poder político, que expressa a defesa dos interesses dos diversos grupos
envolvidos no setor (TESTA, 1995).
Neste contexto, Testa sistematizou o chamado “Postulado de Coerência”, diagrama que
representa as relações que podem ser estabelecidas entre propostas políticas, consubstanciadas
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em um determinado “projeto” que explica os propósitos e um dado Governo, os métodos
utilizados para concretizar estes propósitos e a organização das instituições onde se realizam
as atividades governamentais (TESTA, 1992).
Propósitos:
Permanência, crescimento ou mudança.

Organização:

Métodos:

Estruturas e formas de organização do
processo de trabalho

Práticas e planejamento

Figura 3 - O Postulado da Coerência de Mário Testa
Fonte: Adaptado de (TESTA, 1992)

A importância do postulado da coerência prendese ao fato de se constituir em um modelo de
análise que pode ser aplicado ao estudo de processos de formulação e implementação de
políticas de saúde.
Testa (1995) propõe um modo de entender os problemas de saúde e os processos de
planejamento, considerando o setor saúde inseparável da totalidade social, o que significa
considerar tanto a situação de saúde de uma população quanto a organização setorial como
fenômenos socialmente determinados.
Parafraseando Testa (1992), alerta sempre para a necessária inclusão do poder (técnico,
administrativo ou político) como elemento essencial na análise. Considera a "estratégia como
forma de implementação de uma política e esta como uma proposta sobre a distribuição do
poder". Não será, portanto, indiferente que a análise seja feita por quem participa, ou está
alheio, à luta pela partilha do poder.

2.2.1 Instrumentos de Planejamento Público

Por meio da Constituição Federal de 1988, estabeleceramse os instrumentos de planejamento
da gestão, aos quais deveriam se submeter todos os órgãos da administração pública,
deflagrando processo de planejamento para sua obtenção, a fim de que pudessem ser
programados os recursos financeiros necessários à execução das atividades em cada setor
(despesas e investimentos), em consonância com a receita arrecadada, em cada ente federado.
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Estabeleceramse, então, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que de acordo com Brasil (2007a, p. 23), “são as
principais ferramentas introduzidas nas últimas seis décadas no campo das finanças públicas
em geral e no planejamento governamental, em particular”.
Entretanto, o Banco Mundial (2007) relata que em vários municípios brasileiros os
instrumentos públicos de planejamento, PPA, LDO e LOA são elaborados por profissionais
das secretarias de administração e finanças e não contam com a participação dos profissionais
das demais secretarias. No caso da saúde, foco deste estudo, os instrumentos de planejamento
são normalmente realizados por profissionais da área da saúde, assim não propicia sincronia
entre os instrumentos geral de planejamento público e os específicos das áreas.
2.2.1.1 Plano Plurianual (PPA)

O PPA é um plano operacional de médio prazo, quadrienal, no qual são definidas as metas e
prioridades da administração pública por região e os programas que viabilizarão as diretrizes
estratégicas. Conforme Giacomni (2005, p. 202), o PPA constituise na síntese dos esforços
de planejamento de toda a administração pública e orienta a elaboração dos demais planos e
programas de governo, assim como o orçamento anual.
Os procedentes do PPA podem ser encontrados no Orçamento Plurianual de Investimentos
(Lei 4.320/64 e Constituição de 1967), vigorou até que a inflação nos anos oitenta
neutralizasse qualquer capacidade de orientação e integração entre plano e orçamento público.
O PPA é o maior instrumento de planejamento governamental, previsto pela Constituição
Federal de 1988 (artigos 195 e 167), prevê diretrizes, objetivos e metas da administração
pública para despesas de capital e outras decorrentes relativas aos programas de duração
continuada trabalham com prazo de quatro anos.
Os investimentos cuja execução seja levada a efeito por períodos superiores a um exercício
financeiro, só poderão ser iniciados se previamente incluídos no PPA ou se nele incorporados
por autorização legal. A não observância deste preceito caracteriza crime de responsabilidade
(BRASIL, 2007a).
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O PPA deve estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada.

2.2.1.2 Lei de diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de planejamento que estabelece as metas e
prioridade da administração, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as
alterações na legislação tributária. Além de condicionar a ligação entre o plano médio prazo
expresso no PPA e os planos operacionais de curto prazo abrangidos pelas LOA’s de cada
ano, pois nelas estão traduzidas as diretrizes traçadas no PPA em metas e prioridades para
cada exercício financeiro (PAGLIARUSSI; NOSSA e LOPES, 2005).
A LDO tem por finalidade precípua, orientar a elaboração dos três orçamentos previstos na
Constituição Federal de 1988: o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social (OSS)
e o Orçamento de Investimento das empresas estatais (BRASIL, 2007a).
Para cada ano de vigência do PPA, elaboramse as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
com o objetivo de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as
despesas de capital para um exercício financeiro, ou seja, um ano (PAGLIARUSSI; NOSSA e
LOPES, 2005).

2.2.1.3 Lei Orçamentária Anual (LOA)

“Sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO é o instrumento mais importante para
planejar o comportamento das finanças públicas” (VIGNOLI, 2002, p.37). As disposições em
relação à lei refletem um dos objetivos atuais da definição da gestão do gasto público listados
pelo PUMA/OCDE (2002, p.7): implantar e manter a disciplina fiscal agregada.
Assim, a LOA viabiliza a concretização das situações planejadas no Plano Plurianual por
meio da programação das ações a serem executadas, buscando alcançar os objetivos
determinados e obedecendo ás metas e às prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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A LDO de cada ano tem o papel de orientar a formulação das Leis Orçamentárias Anuais
(LOA) do ano correspondente, englobando toda a programação de gastos da administração
pública, direta e indireta, e os investimentos das empresas estatais.

2.3 Planejamento em saúde

O planejamento, em geral, e o planejamento em saúde, em particular, apresentam várias
denominações nas literaturas nacionais e latinoamericanas. O planejamento tem sido
designado como um processo social, um método, uma técnica, uma ferramenta ou tecnologia
de gestão, um cálculo que precede e preside a ação, um trabalho de gestão, uma mediação
entre as diretrizes políticas de uma organização e a subjetividade dos trabalhadores
(VILASBÔAS; PAIM, 2008)
O Planejamento de Saúde surge na América Latina na década de 1960, sob a influência da
teoria desenvolvimentista da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL). Esse
organismo internacional prega, a partir de 1950, uma política de substituição de importações
para os países da área, como condição para a superação do diagnóstico da deterioração dos
termos de troca entre países centrais e periféricos e para o logro do desenvolvimento.
Nesse contexto, ao planejamento é atribuído o papel de elemento de racionalização da política
substitutiva a ser operada pelo Estado. O desenvolvimento é visto inicialmente como
expansão do crescimento econômico, mas a partir de 1960, ao mero crescimento é
acrescentado o objetivo da redistribuição por meio do desenho racional e da implementação
de políticas sociais, embasadas no desenvolvimento integrado.
Desse modo, o desenvolvimento integrado é o cenário discursivo em que aparece
o Planejamento de Saúde, representado por um esforço metodológico desenvolvido pelo
Centro de Desenvolvimento (CENDES), órgão criado na Venezuela (junto à Universidade
Central) e apoiado pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS).
O método CENDESOPAS (1965) é um enfoque sistêmico de Programação de Recursos
de Saúde, atrelado a uma sorte de análises de custobenefício. Contempla uma proposta de
priorização dos danos à saúde que tende a privilegiar os danos que apresentam um custo
relativo menor por morte evitada. O raciocínio básico do método é o da eficiência,
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evidenciado pela proposta de programação de recursos que consiste em um esforço de
normatização econômica dos instrumentos (ou recursos nucleares) que realizam as atividades
de saúde. Esse processo normatizador visa a aumentar as atividades e, simultaneamente,
reduzir os custos.
O método tem vários méritos, como por exemplo, o privilégio concedido pela proposta de
priorização de danos à prevenção; a proposta de uma atuação integrada, sistêmica; o estímulo
à formulação de sistemas de custos, etc. Mas a sua possibilidade de aplicação revelouse
muito precária devido ao baixo poder de interferência do Estado sobre o setor, dominado em
boa parte por interesses privados.
A avaliação do método questionou a omissão dos aspectos políticos inerentes à problemática
institucional do setor, como o financiamento, a falta de coordenação dos serviços, a baixa
capacidade de regulação do Estado, a baixa capacidade de governo, o nível de privatização,
etc. O fato é que esse método foi qualificado como excessivamente tecnocrático,
economicista, representando uma ilustração do paradigma normativo do planejamento.
(RIVERA, s/d).
Todos os esforços realizados pelos organismos internacionais de pesquisa e ensino se
centraram a partir de então na formulação de enfoques que situaram o planejamento como
elemento auxiliar das políticas, como fenômeno político. O primeiro marco dessa evolução
está representado pelo documento ‘Formulação de Políticas de Saúde’ (1975) do Centro Pan
americano de Planejamento de Saúde (CPPS). Ele concebe o Planejamento como um processo
que, embora dominado pelo Estado, supõe a mobilização de vários atores, e, introduz a
necessidade da análise de viabilidade política e da estratégia.
No Brasil, autores como Mehry (1995) assinalam a existência de quatro correntes de
planejamento/gestão em saúde: 1) Gestão estratégica do Laboratório de Planejamento (LAPA)
da Faculdade de Medicina de Campinas; 2) Planejamento Estratégico Comunicativo,
representado por núcleos do Departamento de Administração e Planejamento de
Saúde (DAPS) da Ensp/Fiocruz; 3) Vigilância à Saúde; e 4) Ação Programática da Faculdade
de Medicina da USP, conforme demonstra o quadro 6.
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Quadro 5 - Quadro correntes de planejamento / gestão em saúde
CORRENTE
CONTEXTO
Defende um modelo de gestão colegiada e democrática,
Corrente da gestão estratégica
caracterizado pelas seguintes premissas: forte autonomia,
do
Laboratório
de
colegiados de gestão, comunicação lateral e ênfase na avaliação
Planejamento (LAPA) da
para aumentar a responsabilidade, com um olhar voltado para a
Faculdade de Medicina de
subjetividade dos usuários e outro para o contexto social de
Campinas.
proveniência da problemática individual.
Incorpora um enfoque de planejamento/gestão estratégica de
Corrente do Planejamento
hospitais, adaptado da França, especificamente de Michel Crémadez
Estratégico
Comunicativo,
(1997). Também desenvolve toda uma reflexão de componentes de
representado por núcleos do
uma gestão pela escuta, como a liderança, a prática de
Departamento
de
argumentação ligada à negociação e à questão cultural, com alguma
Administração e Planejamento
influência da escola da organização que aprende e de um ramo da
de
Saúde (DAPS)
da
Filosofia da Linguagem aplicada à gestão organizacional,
Ensp/Fiocruz.
representado por Flores (1989) e Echeverria (1994). O termo
Comunicativo alude a uma aplicação da Teoria do Agir
Comunicativo (TAC) de Habermas (1987) sob a forma de
parâmetro de crítica do paradigma estratégico.
Representada por um grupo heterogêneo do ponto de vista
geográfico, essa escola postula um modelo de vigilância à saúde
fortalecida de modo a se poder pensar numa inversão do modelo
assistencial. Esse modelo combate a velha atomização dos
programas verticais da saúde pública, e defende a necessidade de
A corrente da Vigilância à
uma sorte de integração horizontal dos vários componentes do
Saúde
sanitarismo. Uma das principais contribuições da escola é a
proposta de Sistemas de Microrregionalização Solidária, como
célula de um sistema regionalizado que avance na possibilidade de
constituir sistemas integrados de saúde por oposição aos sistemas
fragmentados.
Essa corrente se evidencia pelas práticas experimentais de
modificações das práticas assistenciais da rede básica de
atendimento, enfatizando formas multidisciplinares de trabalho em
equipe. Em relação à técnica de programação, a escola sustenta a
necessidade de uma abertura programática por grupos humanos
A
escola
da
Ação amplos, para além de um recorte patológico estanque. Enseja assim
Programática da Faculdade de condições para uma abordagem mais integrada do atendimento. A
Medicina da USP
problemática da integração e da coordenação é destacada. Atribui
se, tal como na escola da Vigilância, uma importância crucial ao
uso inteligente da Epidemiologia Clínica e Social. A escola
considera que a busca da integração entre serviços básicos e
hospitalares depende do estabelecimento de uma rede eficaz de
conversações, ou seja, de processos comunicativos.
Fonte: Adaptado de Mehey (1995)

Desde a criação do SUS, aconteceram vários movimentos com o intuito de empoderar o
sistema de planejamento, e assim articular, direcionar, organizar os serviços de saúde de
maneira a garantir à população uma qualidade de vida digna e equânime. O quadro 07
demonstra o movimento do SUS com ênfase ao aprimoramento das práticas de planejamento.
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Quadro 6 - Enfoque do planejamento no Sistema Único de Saúde desde sua criação
ANO
MARCO LEGAL
ENFOQUE
1992
Ministério da Saúde Enfatiza que o planejamento deve ser de caráter ascendente, e
propõe a criação do propõe três eixos para nortear a elaboração dos planos de saúde:
Sistema Nacional de Situação epidemiológica;
Planejamento
Situação organizacional da rede de atenção à saúde;
Situação políticogerencial.
Destaca também a importância da participação do conselho de
saúde na elaboração e aprovação do Plano de Saúde.
1993
Foi publicada a Norma Normatizar o processo de descentralização político
Operacional
Básica administrativo, bem como, estabeleceu parâmetros para sua
(NOBSUS/1993)
garantia, responsabilidades e critérios de financiamentos das
ações e serviços. Estabelece um novo modelo de pactuação
federativa.
1996
Norma
Operacional Instituiu um novo elemento que deve se integrar ao processo de
Básica
(NOB planejamento da saúde – Programação Pactuada e Integrada
SUS/1996)
(PPI)4
2001
Norma Operacional da Amplia o papel dos municípios na atenção básica à saúde e
Assistência à Saúde definia o processo de regionalização da assistência. Estabelece o
(NOAS 01/2001)
Plano Diretor de Regionalização (PDR) como instrumento de
ordenamento do processo de regionalização da assistência em
cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de
definição de prioridades de intervenção, de acordo com as
necessidades de saúde da população e garantia de acesso dos
cidadãos a todos os níveis de cuidado.
Portaria GM nº 393, de Estabeleceuse a Agenda de Saúde como mais um instrumento
29 de março de 2001.
de planejamento, para a orientação estratégica da política de
saúde no Brasil, definindo os eixos a serem considerados como
referenciais prioritários no processo de planejamento em saúde.
Portaria 548/2001
Aprova as “Orientações Federais para a Elaboração e Aplicação
da Agenda de Saúde, do Plano de Saúde, dos Quadros de Metas
e do Relatório de Gestão como Instrumentos de Gestão do SUS”
2002
Norma Operacional da Por essa norma operacional, o PDR constitui instrumento de
Assistência à Saúde organização dos territórios estaduais em regiões/microrregiões e
(NOAS 01/2002)
módulos assistenciais; de conformação de redes hierarquizadas
de serviços; de estabelecimento de mecanismos e fluxos de
referência e contrareferência intermunicipais, com o objetivo de
garantir a integralidade da assistência e o acesso da população
aos serviços e ações de saúde de acordo com suas necessidades.
A partir do PDR, elaboramse as PPI anuais.
2006
Pacto pela Saúde  Contempla o pacto firmado entre os gestores do SUS em suas
Portaria/GM nº 399, de três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Esse
22 de fevereiro de pacto apresenta mudanças significativas para a execução do
2006
SUS, dentre as quais se ressaltam: a substituição do atual
processo de habilitação pela adesão solidária aos Termos de
Compromisso de Gestão (TCG)
Sistema
de Revisou todos os instrumentos de gestão do SUS e criou o
Planejamento do SUS Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS), com os
(PlanejaSUS)
 seguintes objetivos: a) pactuar as diretrizes gerais para o
Portaria GM nº 3.332, processo de planejamento no âmbito do SUS; b) formular
de 28 de dezembro de metodologias unificadas e modelos de instrumentos básicos do
4

 A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e epidemiológica,
constituindo o instrumento proposto para reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação
de recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
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2006

2011

Regulamentação
da
Lei
8.080/1990
(Decreto Federal Nº
7508/2011)

2012

Regulamenta
os
valores mínios a serem
aplicados pelas três
esferas de governo.
Lei Complementar nº
141, de 13 de janeiro
de 2.012)
Fonte: Elaborado pelo autor

processo de planejamento; c) implementar e difundir a cultura de
planejamento que integre e qualifique as ações do SUS entre as
três esferas de governo e subsidie a tomada de decisão por parte
de seus gestores; d) promover a integração do processo de
planejamento e orçamento no âmbito do SUS; e) monitorar e
avaliar o processo de planejamento, das ações implementadas e
dos resultados alcançados. Definiu como instrumentos básicos:
a) Plano de Saúde (OS); b) Programação Anual de Saúde (PAS);
e c) Relatório Anual de Gestão (RAG).
O planejamento em saúde é obrigatório, ascendente e integrado,
do nível local até o federal, ouvido os respectivos Conselhos de
Saúde, compatibilizandose as necessidades das políticas de
saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Na sua
elaboração devem ser considerados os serviços e as ações
prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não
ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional,
estadual e nacional. O Mapa da Saúde será utilizado na
identificação das necessidades de saúde e orientará o
planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para
o estabelecimento de metas de saúde.
Contrato Organizativo da Ação Pública em Saúde (COAP) como
o instrumento federativo adequado à formalização das relações e
responsabilidades interfederativas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS);
Regulamenta os valores mínimos a serem aplicados anualmente
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e
serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos
recursos de transferências para a saúde e as normas de
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3
(três) esferas de governo

World (2007) salienta que um dos principais problemas da gestão do SUS estáa na
qualificação dos gestores e na desarticulação entre os instrumentos do PlanejaSUS e os
instrumentos de planejamento público, tais como: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), cujas prazos de
elaboração são definidos por lei federal, assim, fazse necessário regulamentar prazos para
elaboração dos instrumentos de gestão do SUS em consonância com os instrumentos de
planejamento público.
Mendes (2002) ressalta que para uma gestão mais efetiva dos sistemas de saúde, fazse
necessário uma melhor compreensão das funções, instrumentos de planejamento, estrutura e
organização desses sistemas. O exercício de gestão não deve ser exercitado a partir do censo
comum ou do voluntarismo político, como, muitas vezes, costuma ser regra. Ademais, o
desconhecimento dos fundamentos dos Sistemas de Serviços de Saúde empobrece o debate
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sobre esse sistema social, ao introduzir ruídos e propostas inconsistentes que desobedecem às
suas características particulares ou aos seus princípios, conduzindo a uma prática profissional
descontextualizada e uma gestão ineficaz.
Durante décadas, a formação inicial foi considerada suficiente para preparação do indivíduo
para atuação profissional. Entretanto, a acentuada velocidade posta pela globalização e pela
terceira revolução industrial que impulsionou o avanço do conhecimento nas últimas décadas,
com o seu interrelacionamento com o desempenho profissional, trouxe à tona a necessidade
de atualização e de aperfeiçoamento constante dos que atuam na área de gestão em saúde
(SIQUEIRA, 2007).
Assim, entendese que a formação profissional na área da saúde, tornase importante para
oportunizar a criação de mecanismos sistemáticos que possibilitem a qualificação e
aprimoramento de ações intencionais dos gestores no âmbito da saúde coletiva (SOBRINHO,
MOURA. 2006).
Ademais, a complexidade do planejamento em saúde pode ser percebido na articulação entre
os momentos do planejamento público e os instrumentos de gestão do SUS está demonstrada
na figura 4
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Legenda: a)LDO  Lei de Diretrizes Orçamentária; b) LOA  Lei Orçamentária Anual; c) PAS 
Programação Anual de Saúde
Figura 4 - Interligação necessária entre os instrumentos de planejamento e orçamento da gestão
pública e instrumentos de gestão do SUS no âmbito da União
Fonte: Adaptado de VIEIRA (2009 p. 1574)

Para sanar a desarticulação entre os instrumentos do PlanejaSUS e os instrumentos de
planejamento público citadas por World (2007), Vieira (2009) definiu oito etapas importantes
para articulação entre os momentos do planejamento público e os instrumentos de gestão do
SUS, conforme descrito no quadro 7.
Quadro 7  Etapas para elaboração dos instrumentos básicos do PlanejaSUS articulados com os
instrumentos público de planejamento.
Momento em que as diretrizes do governo são formuladas para orientar as atividades dos
órgãos da administração pública, neste caso, o Ministério da Saúde na elaboração do Plano
Etapa 1
Nacional de Saúde (PNS) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na
formulação do Plano Plurianual
A partir das diretrizes geral do governo elaboradas na etapa 1, o Ministério da Saúde
Etapa 2
elabora o Plano Nacional de Saúde.
Momento em que as prioridades definidas no Plano Nacional de Saúde subsidiam a
Etapa 3
formulação do PPA.
Elaboração do PPA pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual
Etapa 4 estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas
de capital e para aos programas de duração continuada para o exercício de 4 anos.
Elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para cada ano de vigência do
Etapa 5 PPA, com o objetivo de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital para um exercício financeiro.
Formulação das Leis Orçamentárias Anuais (LOA) do ano correspondente orientada pela
Etapa 6 LDO englobando toda a programação de gastos da administração pública, direta e indireta
e os investimentos das empresas estatais.
Desdobramento do PMS em Programações Anuais de Saúde (PAS) para cada ano de sua
Etapa 7 vigência, com o propósito de detalhar, para cada exercício financeiro, os objetivos, metas,
ações e, especialmente, recursos necessários para realização das ações.
Momento em que a PAS orientar a formulação das LOA, para que haja vinculação entre
Etapa 8 ações e recursos necessários programados e o orçamento aprovado, portanto, garantido,
para sua execução.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em VIEIRA (2009)

Em síntese a figura 4 demonstra uma coincidência de datas e vínculo entre a programação
anual (PAS) e a lei orçamentária (LOA), destacando a necessidade de haver uma correlação
entre os gastos previstos pela programação proposta e o orçamento municipal. Já na
correlação entre o PPA e o PMS é preciso procrastinar o conteúdo da lei que estabelece que o
primeiro ano deva seguir o PPA da gestão anterior com a demanda política pautada pelo
programa de governo do novo prefeito eleito.

39

Além disso, Vieira (2009) deixa transparecer que, para o financiamento adequado para
realização das ações de saúde em tempo oportuno, é necessário que o fluxo demonstrado na
figura 4 seja respeitado.
A Lei 8080/90 e sua regulamentação, instituída no Decreto 7508/2011, estabelecem que o
planejamento da saúde seja ascendente e integrado, do nível local até o federal, elaborado a
partir das necessidades locais.
Além da exigência do planejamento do SUS ser ascendente, o Decreto 7508/2011 menciona
que deve seguir uma direção descendente de políticas e planejamento que refere as
prioridades comuns do Pais e que contemple linhas mais estratégicas, expressas em Diretrizes
emanadas pelo Conselho Nacional de Saúde.
O Decreto 7508/2011 institui a região de saúde5 como locus privilegiado do planejamento e
gestão do SUS em nível local, consequentemente surge a necessidade de elaborarem o
planejamento regional, denominado de planejamento de saúde integrado, que além de ser uma
exigência ritual, proclamar as responsabilidades dos gestores com a saúde da população da
região, corroborando com o conjunto dos objetivos, ações e serviços que oferecerão subsidio
para a garantia do acesso e a integralidade da atenção à saúde.
Dessa forma, os planos de saúde elaborados por municípios, regiões e estados devem ser
considerados para subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Saúde. A Figura 5 apresenta,
em linhas gerais, o fluxo ascendente e descendente entre instrumentos de gestão do SUS.

5

 Espaço geográfico continuo constituído por agrupamento de Municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução
de ações e serviços de saúde. (§ 1º do art. 2º da Resolução CIT Nº 01/2011)
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Figura 5 - Planejamento ascendente e as interrelações entre os instrumentos de gestão do SUS
Fonte: Elaborado pelo autor com adaptação de (VIEIRA, 2009 p.1576) e (COSEMS, 2011 p. 88)

Apesar do aumento da capacidade gerencial dos municípios, especialmente daqueles plenos
de responsabilidade, a complexidade institucional da conformação do SUS, composto por três
esferas de governo que são autônomas e, ao mesmo tempo, interdependentes, traz restrições
que podem explicar a limitada incorporação do planejamento à formulação de políticas de
saúde nesse âmbito, revelada pelas evidências encontradas na literatura. VIANA (2002);
COLLINS (2000); HEIMANN (1998) e GERSCHMAN (2001)
A necessidade do planejamento é reforçada ainda por demandas externas ao SUS, tais como
as exigências dos órgãos extrínsecos ao sistema, como auditorias e tribunais de conta. Essas
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demandas atendem aos preceitos constitucionais de publicidade e eficiência que devem
acompanhar a administração pública.
Neste contexto, o planejamento é a melhor maneira de alterar a realidade. Esta realidade não
se altera apenas a partir das demandas que normalmente entram pela porta do gestor, mas
através do processo de planejamento. Na ausência de planejamento estas alterações não têm
direção nem sentido. A Constituição preconiza o planejamento das ações públicas em todos os
seus setores e esferas de gestão. (BRASIL 2007a)

2.3.1 Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS)

O planejamento e os instrumentos resultantes de seu processo, como planos e relatórios é
objeto de grande parte do arcabouço legal do SUS. Os instrumentos inerentes a todo o
Sistema de Planejamento do SUS e as três esferas de gestão constituem o plano de saúde
(OS), as suas respectivas Programações Anuais de Saúde (PAS) e os Relatórios Anuais de
Gestão (RAG).

2.3.1.2 Plano de Saúde

A Lei N.º 8.080/90 estabelece como atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios “a elaboração e atualização periódica do plano de saúde” (Art. 15),
que é operacionalizado mediante programas e/ou projetos, nos quais são definidas as ações e
atividades específicas, bem como o cronograma e os recursos necessários.
De acordo com a portaria Nº 3.332/2006 (BRASIL, 2006d), Plano de Saúde é o instrumento
que “apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos,
expressos em objetivos, diretrizes e metas” (§ 1º do Art. 2º).
De acordo com Brasil (2004), a elaboração do plano de saúde é entendida como um processo
dinâmico que permite, assim, a revisão periódica de objetivos, prioridades e estratégias, seja
em função dos avanços registrados seja em decorrência da mudança de cenários, seja de
obstáculos que eventualmente venham a ser defrontados.
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Toni (2003, p.32) acrescenta que o plano de saúde “deve ser preparado em linguagem clara e
concisa, de forma que todos os que o leiam compreendam claramente a visão de futuro e os
objetivos perseguidos”.
Para o mesmo autor “A riqueza do planejamento está no processo em si de analisar o
ambiente e os sistemas e chegar a definir “o que queremos” e “como alcançálo”. Assim deve
ser feito pelos atores envolvidos na ação.
Entretanto Silva; Niero; Mazzali (2009) acrescentam que dada a complexidade do ambiente,
em termos de recursos, agentes envolvidos e natureza dos problemas a serem enfrentado, o
administrador público precisa organizar as ações em torno de metas claras, visando dar
direção e foco às ações, posicionandose como condutor do processo. O plano não é uma carta
de intenções, mas um instrumento que dirige e governa a ação.
Brasil (2009a, p.18) salienta que no âmbito do PlanejaSUS, o Plano de Saúde é entendido
como “instrumento que, a partir de uma análise situacional, apresenta as intenções e os
resultados a serem buscados no período de quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e
metas”. Acrescenta ainda que o Plano de Saúde “deve ser a expressão das políticas e dos
compromissos de saúde numa determinada esfera de gestão. É a base para a execução, o
monitoramento, a avaliação e a gestão do sistema de saúde”.
A Portaria Nº 3.332/2006 estabelece que a elaboração do Plano de Saúde, compreende dois
momentos: I) análise situacional; e II) formulação dos objetivos, diretrizes e metas, para suas
execuções é necessário seguir os seguintes passos:


Identificação dos problemas e situações que requerem a implementação de soluções;



Identificação dos fatores que, direta ou indiretamente, determinam a situação
considerada insatisfatória;



Estabelecimento das linhas que poderão ser seguidas para solucionar os problemas;



Definição dos procedimentos de monitoramento e avaliação que permitirão saber se as
linhas seguidas são adequadas para os fins perseguidos e se os resultados obtidos estão
dentro do esperado;



Utilização dos instrumentos pactuados anteriormente, tais como Plano de Saúde,
Planos Diretores, Relatórios Anuais de Gestão, relatórios de Conferências, Termo de
Compromisso de Gestão, entre outros.
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Em síntese a elaboração do Plano de Saúde compreende dois momentos: I) o da análise
situacional; e II) o da definição de objetivos, diretrizes e metas para o período de quatro anos.


De acordo com o Art. 5º da Portaria Nº 3.332/2006, a análise situacional e a
formulação dos objetivos, diretrizes e metas dos Planos de Saúde, devem orientarse
nos seguintes eixos:



as condições de saúde da população (este eixo concentra os compromissos e
responsabilidades exclusivas do setor saúde);



os determinantes e condicionantes de saúde (este eixo concentra medidas
compartilhadas ou sob a coordenação de outros setores –intersetorialidade); e



a gestão em saúde (este eixo concentra, entre outras, medidas que se configuram
essenciais à melhoria e/ou ao aperfeiçoamento da gestão na respectiva esfera, tais
como recursos humanos, participação social, infraestrutura, descentralização etc.).

Para mapear as condições de saúde da população e os fatores determinantes e condicionantes
de saúde, os inquéritos domiciliares realizados pela Estratégia Saúde da Família (ESF) é
importante para ordenar problemas de maneira mais racional, pois, como afirma Campos
(1993), o objetivo da provisão de serviços de saúde não é quantos serviços são oferecidos nem
quantas visitas ou imunizações foram realizadas, mas sim, ao final do dia, ter aliviado os
problemas e queixas das pessoas e reduzido o risco de doença e sofrimentos.
O mesmo autor salienta que esses também são importantes na avaliação dos resultados, pois
podem facilitar comparações de políticas de saúde, ou sobre o impacto de uma intervenção,
ou entre áreas ou entre diferentes regiões.
A eficiência do Plano de Saúde está estritamente ligada à qualidade da análise situacional, ou
seja, análise da situação de saúde, pois Campos (1983) enfatiza que o fim do planejamento
seria o de melhorar os níveis de saúde da população, e para tal, isto se dá, primeiramente, ao
ter suas necessidades manifestadas respondidas. A identificação dessas necessidades,
portanto, deve ser um dos objetivos da análise situacional, a qual deverá subsidiar a
elaboração do Plano de Saúde.
A lógica do planejamento orientado pelas necessidades de saúde da população deverá estar
alicerçado em critérios de eficiência e eficácia sociais. Esta lógica subordinaria a
racionalidade técnica ou a produtividade à capacidade dos serviços de resolver os problemas
de saúde da população.
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Apesar da análise da situação de saúde se justificar para a maioria dos autores, pela sua
utilidade no processo de planejamento em saúde, seus achados parecem ter sido pouco
utilizados para este fim, como podem comprovar autores que realizaram revisões sobre o tema
em diversos países. (CAMPOS,1993).
Outro fator relevante referese à falta de dados, às informações inadequadas ou muito
agregadas, fatores estes que impedem análises sobre as realidades locais ou a manipulação
dos dados pelos gestores de saúde. E conclui que:

“(...) apesar de se ver, teoricamente, o processo de tomada de decisões como
elegante modelo de planejamento racional, na realidade, o que se observa,
em geral, é que o mesmo se baseia em barganhas, em decisões
incrementalistas e na competição de interesses dos diferentes grupos
envolvidos na formulação e na implementação de decisões políticas. Daí
poderse observar que a pesquisa é apenas uma parte importante de um
processo complexo, podendo ter uma influência limitada nas políticas de
saúde” (FILHO, 1989 citado por CAMPOS, 1993 p.195).

Outro fator é que o atual modelo de assistência prescinde de informações mais precisas, pois o
planejamento de ações de saúde é baseado na oferta de serviços, e não nas necessidades
(CAMPOS, 1993).
Por outro lado, Matus (1993 citado por CAMPOS, 2000) define que o plano é a mediação
entre o saber e a ação. Neste contexto, como assinalado anteriormente, o momento
subsequente à análise situacional é o de formulação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano
de Saúde. Essa formulação deverá ser feita consoante aos mesmos três eixos adotados na
análise situacional, quais sejam: (i) condições de saúde da população; (ii) determinantes e
condicionantes de saúde; e (iii) gestão em saúde. Conforme explicitado na figura 7.
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Figura 6 - Fluxo esquemático para elaboração do Plano de Saúde
Fonte: Adaptado de Puccini (2010)

Entretanto, Brasil (2009) reafirma que os objetivos, as diretrizes e as metas são para um
período de quatro anos. Assim, devem ser agregadas de forma a possibilitar a verificação do
real impacto de sua implementação sobre a situação inicial, descrita no momento da análise
situacional. Por outro lado, na Programação Anual em Saúde, as metas devem ter um nível de
desagregação que permita a sua análise ao final de um ano orçamentário.
2.3.1.2 Programação Anual de Saúde

A concretização dos objetivos definidos no Plano de Saúde acontece por meio Programação
Anual de Saúde, que de acordo com Brasil (2009b), constituise de um conjunto de ações
agregadas de forma a possibilitar a verificação do real impacto de sua implementação sobre a
situação inicial, descrita no momento da análise situacional.
As metas estabelecidas na Programação Anual em Saúde devem ter um nível de desagregação
que permita a sua análise ao final de um ano orçamentário. Brasil (2009) salienta que se os
objetivos e as metas estiverem suficientemente claros e precisos, a elaboração da
Programação Anual de Saúde será bastante facilitada. Porém, Guimarães (2008, p. 59)
salienta que, historicamente, os municípios não elaboram as Programações Anuais de Saúde.
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O horizonte temporal da Programação Anual de Saúde coincide com o período definido para
o exercício orçamentário, ou seja, um ano exercício fiscal. Assim, sua elaboração tem como
bases legais a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
Botti (2010), afirma que o Brasil ainda enfrenta um grande desafio no desenvolvimento e no
cumprimento de uma política de saúde equânime, em decorrência dos limitados recursos
financeiros, das desigualdades sociais entre as instâncias federadas, do aumento de demandas
e da falta de definição de prioridades na alocação de serviços, para a garantia de acesso
igualitário, e adequação da oferta às necessidades dos indivíduos e grupos populacionais.
Nesse sentido, cabe assinalar que o Plano de Saúde constitui um importante instrumento
político para a negociação do gestor, visto que nele são apresentadas as intenções e os
resultados a serem buscados no período de quatro anos.

2.3.1.3 Relatório Anual de Gestão

O Relatório Anual de Gestão regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde Nº 8.080/90 e
8.142/90, como uma forma de controle para fins de auditoria, é o instrumento que apresenta
os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde, apurados com
base no conjunto de ações, metas e indicadores desta, e orienta eventuais redirecionamentos
que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às Programações seguintes (COSEMS/RJ,
2011).
De acordo com a Portaria nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008, do Ministério da Saúde o
Relatório Anual de Gestão é um dos instrumentos básicos de gestão do Sistema de
Planejamento do SUS, e é fundamental que a elaboração seja baseada a partir do Plano de
Saúde e da Programação Anual de Saúde (BRASIL, 2008b).
Brasil (2007) ressalva que o Relatório de Gestão, além de ser um importante subsídio para a
realização da avaliação da Programação, tratase de um mecanismo estratégico para o
aperfeiçoamento da gestão e para a resolubilidade das ações e serviços de saúde prestados à
população.
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Brasil (2009b) acrescenta ainda que, apesar de ser um instrumento legal, as informações
acerca do Relatório de Gestão são escassas, restringindose apenas a mencionar a sua função
enquanto instrumento de prestação de contas e fiscalização financeira.
Para Cunha; Santos; Sakae (2006) o RAG não é apenas uma exigência formal, mas um
instrumento indispensável ao processo de construção do SUS. Essa ferramenta pode ser uma
rica fonte de informações e gerar subsídios para a avaliação dos Planos de Saúde
subsequentes, pois possibilita a avaliação de resultados, a reorganização das práticas de saúde,
as relações com as necessidades dos usuários e os impactos da gestão na saúde da população.
As portarias que instituem o PlanejaSUS determinam ainda a periodicidade do Relatório de
Gestão (trimestral, mais um Relatório Anual), a necessidade de aprovação do Conselho
Municipal de Saúde ao referido relatório e a obrigatoriedade de sua apresentação à Câmara
Municipal, em audiência pública com o Conselho Municipal de Saúde, a cada três meses.
Nesta perspectiva, Evangelista (1.994, p.24) alega que o Relatório de Gestão como "um
mecanismo que, apesar de ser desenvolvido pontualmente, permite uma abordagem mais
completa das ações e serviços, articulando os diversos aspectos do processo e seus diferentes
estágios".
Neste contexto, o Relatório de Gestão constituise como significativa fonte de informações
para o processo de planejamento de ações, esse documento tornase uma ferramenta
fundamental na estruturação de um sistema de saúde mais resolutivo.
Mas Cunha; Santos; Sakae (2006) salientam que o escasso conhecimento sobre planejamento,
programação e avaliação, principalmente na questão conceitual; a dificuldade de agregação
das informações nos diferentes sistemas de informação, programas e serviços municipais; a
insuficiência de recursos humanos qualificados para apoiar no processo de desenvolvimento
do RAG e análise das informações aliadas à exígua prática de trabalho em equipe
interdisciplinar responsável em agregar e analisar os dados na ótica do perfil epidemiológico
configuram como os principais problemas responsáveis pelo relatório de gestão não ser
utilizado como instrumento de avaliação e planejamento.
O Decreto 7508/2011 acrescenta um novo instrumentos de planejamento, além dos três
básicos (OS, PAS e RAG) definidos pelo planejaSUS, a Programação geral das ações e
serviços de saúde, conforme descrita na sequência.
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2.3.1.3 Programação geral das ações e servicos de saúde

A Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde è um processo de negociação e
pactuação entre os gestores dos municípios que compõe a região de saúde, na qual são
definidos os quantitativos físicos e financeiros das ações e serviços de saúde a serem
desenvolvidos, no âmbito regional, a fim de contemplar os objetivos e metas estabelecidos no
Planejamento Integrado da Saúde, bem como os fluxos de referência para sua execução.
Abrange as ações de assistência a saúde, de promoção, de vigilância (sanitária,
epidemiológica e ambiental) e de assistência farmacêutica, constantes da RENASES e
RENAME. A partir desse processo ocorre a identificação e priorização de investimentos
necessários para a conformação da Rede de Atenção a Saúde (COSEMS, 2011).
2.4 Sistema Único de Saúde – SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1998, a qual
reconhece o direito de acesso universal à saúde para toda a população. Os artigos 196 a 200
assinalam que a Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e também ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação (BRASIL, 1988).
A implantação do SUS consolidouse com a regulamentação das Leis nº 8.080/90 e nº
8.142/90. O artigo 7º da Lei n º 8.080/90 reafirma as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição Federal e define competências frente à criação das redes regionalizadas e
hierarquizadas de saúde, nas quais a direção municipal do SUS deve participar do
planejamento, programação e organização, em articulação com sua direção estadual.
O Sistema Único de Saúde se embasa em sete princípios, sendo o da universalidade,
integralidade e da equidade, são, às vezes, chamados de princípios ideológicos ou
doutrinários, e os princípios da descentralização, da regionalização e da hierarquização de
princípios organizacionais, mas não está claro qual seria a classificação do princípio da
participação popular.
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Na universalidade considerase a saúde como um direito de todos. Na integralidade a atenção
à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os
coletivos; os serviços de saúde devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano
integral submetido às diferentes situações de vida e trabalho. Já na equidade todos devem ter
igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde, onde o cidadão será atendido e
acolhido conforme as suas necessidades.
A descentralização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades relativas às
ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. Na regionalização e
hierarquização, o acesso da população à rede deve se dar pelos serviços qualificados de
atenção primária. Os casos que não forem resolvidos nesse nível deverão ser referenciados
para os serviços de maior complexidade tecnológica.
A participação popular constitucionalmente garante que os cidadãos, por meio de suas
entidades representativas, participem do processo de formulação das políticas de saúde e do
controle de sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o local. Essa participação
deve se dar nos conselhos de saúde, com representação paritária de usuários, governo,
profissionais de saúde e prestadores de serviços, com poder deliberativo, ou seja, enquanto os
usuários têm metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores outro quarto.
Essa concepção hierárquica foi assumida pelas normas operacionais do SUS: Normas
Operacionais Básicas (NOB 01/91, NOB 01/93, NOB 01/96) e a Normas Operacionais da
Assistência (NOAS 01/01 e 01/02), com o objetivo de promover maior equidade na alocação
de recursos e no acesso da população às ações e serviços de saúde em todos os níveis de
atenção, na perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua
residência.
Como parte do processo de consolidação do SUS foi instituído o Pacto pela Saúde, em 2006
(Brasil, 2006a), envolvendo os três níveis de governo e as entidades representativas de
trabalhadores e usuários, cujo objetivo principal deste é avançar na implantação dos princípios
constitucionais referentes à saúde no Brasil. Os gestores dos três níveis de governo assumiram
compromisso de cumprir o conjunto de responsabilidades que compõem este Pacto, o qual
privilegia a ênfase nas necessidades de saúde da população, o compromisso sanitário e a
responsabilidade pública. O pacto firmado entre os gestores do SUS contempla três
dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
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O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores 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. São seis as
prioridades pactuadas: saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama;
redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da capacidade de resposta às
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e
influenza; promoção da saúde; e fortalecimento da Atenção Básica.
O Pacto em Defesa do SUS estabelece como diretrizes: os compromissos entre os gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira e o desenvolvimento e articulações
de ações, no seu âmbito de competência e em conjunto com os demais gestores.
O Pacto pela Gestão estabelece como diretrizes os aspectos de descentralização;
regionalização; financiamento; planejamento; programação pactuada e integrada (PPI);
regulação; participação e controle social; gestão do trabalho e educação na saúde.
Pela vivência, podemos dizer que o gestor é obrigado há dedicar bastante tempo e energia às
relações da organização sanitária com outros órgãos. O seu desafio é tornálas úteis ao projeto
de consolidação do SUS universal.
Para Souza, 2009, a estratégia de gestão mais importante, nessa dimensão, é, a partir da
identificação dos interesses comuns, distintos e conflitantes existentes entre as instituições,
fortalecer as relações com os aliados e neutralizar os adversários.
Para Garcia (2001), o gestor adota uma abordagem baseada na boa técnica sanitária, a
cooperação tem mais chances de sucesso. O setor saúde apresenta particularidades que tornam
complexa a tarefa de administrálo.
Em primeiro lugar, a saúde constitui um valor em si mesmo. Em segundo, lida com a
diferença entre a ética médica, que orienta a relação singular médicopaciente, e a ética
administrativa, que rege as decisões administrativas que visam aos coletivos de pessoas. Em
terceiro lugar, os problemas de saúde são multidimensionais, envolvendo aspectos biológicos,
sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, etc. E em quarto, o risco da ocorrência de
situações de emergência está sempre presente. (SOUZA, 2009)
O planejamento em saúde não deve ser entendido como uma mera “declaração de intenções”
por parte do gestor (TONI, 2003). Ele, conjuntamente com o Monitoramento e Avaliação,
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deve ser incorporado à rotina das instituições. No âmbito do SUS, há mais de uma dezena de
sistemas de informação em saúde com capacidade de gerar uma infinidade de informações
relativas ao estado de saúde – doença da população, bem como, sobre a organização dos
serviços. Contudo, esses sistemas encontramse dispersos e com lógicas próprias de
alimentação e dispersão de dados. Portanto, são poucos sistemas que se comunicam entre si, e
muitos deles têm capacidade de gerar informações redundantes e, em alguns casos, até
contraditórias.
O próximo capítulo abordará a metodologia que norteará a pesquisa empírica da presente
dissertação.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo, apresentase a caracterização da pesquisa, métodos utilizados, unidade de
observação, unidade de análise, procedimentos de coleta de dados, estratégia de análise e
tratamento dos dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa caracterizase como pesquisa aplicada, de cunho exploratório, com abordagem
qualitativa, por meio do uso da técnica de estudo de campo, tendo como unidade de análise as
secretarias municipais de saúde.
Como procedimento técnico a pesquisa utilizou, quanto aos meios, do estudo de campo,
porque permite compreender os aspectos do PlanejaSUS sob a ótica das atitudes e opiniões
dos gestores municipais de saúde. Para Gil (2.009), o estudo de campo constitui o modelo
clássico de investigação no campo da Antropologia, a qual focaliza uma comunidade, que
não é necessariamente geográfica, voltada para qualquer outra atividade humana. Mattar
(2.008) descreve que o estudo de campo serve principalmente, aos propósitos da pesquisa
exploratória, bem como, caracteriza como uma forma mais rápida e mais econômica de
obtenção dos dados, sem perda da representatividade.
Quantos aos fins, a pesquisa classificase como exploratória, utilizará a aplicação da técnica
de coleta de dados, através de questionários aplicados na modalidade de entrevistas aos
Gestores de Saúde dos municípios circunscritos à Microrregião de Saúde de Unaí. Para Gil
(2.009), pesquisa exploratória se caracteriza por focar na maior familiaridade com o
problema, com vistas a tornálo mais explícito através do aprimoramento de ideias.
Adotará a abordagem qualitativa para melhor compreensão da natureza dos fenômenos
sociais, neste estudo tem como propósito investigar na ótica dos gestores numa perspectiva
das subjetividades dos pensamentos. Para Roesch e Mello a abordagem qualitativa é:
[...] apropriada para avaliação formativa quando se trata de melhorar a
efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo quando é o caso da
proposição de planos, ou seja, quando se trata de selecionar as metas de um
programa ou construir uma intervenção, mas não é adequada para avaliar
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resultados de programas e planos. (ROESCH. BECKER; MELLO, 2007,
p.154)

Para completar essa afirmação “na pesquisa qualitativa, de forma muito geral, seguese a
mesma rota ao realizar uma investigação. Isso é, existe uma escolha de um assunto ou
problema, uma coleta e análise das informações.” (TRIVINÕS, 1987, p. 131) Dessa forma:
Parte de um entendimento de que existe uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no
processo de pesquisa qualitativa. O ambiente natural é a fonte direta da
coleta de dados e o pesquisador é o instrumentochave (PEREIRA, 2007,
P.71)

A análise qualitativa e seu caráter exploratório são entendidos, neste estudo, como resultantes
da articulação entre a análise das respostas obtidas através da aplicação de questionários aos
Gestores de Saúde.

3.2 Unidade de análise e unidade de observação.

O estudo de caso desta pesquisa terá como unidade de análise as Secretarias Municipais de
Saúde dos dose municípios circunscritos à Microrregião de Saúde de Unaí. Cada município é
singular, ou seja, cada um possui gestão própria do SUS no âmbito de sua competência.
Apesar de cada Sistema Municipal de Saúde possui a sua gestão, todos seguem os princípios e
diretrizes do SUS, estabelecidos pela Lei Federal Nº 8.080/90.
A unidade de observação foi composta pela relação dos dose gestores do SUS os quais
respondeu ao questionário contendo questões semiestruturadas, pretendendose obter um
censo dos respondentes.

3.4 Construção dos instrumentos de coleta de dados

Para coleta de dados, utilizouse de um questionário semiestruturado (Apêndice A), baseados
na revisão bibliográfica sobre planejamento e dos ditames normativos do planejaSUS. De um
modo geral, a construção do questionário pode ser resumida no quadro 08.
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Quadro 8 -Resumo do processo de construção do instrumento de coleta de dados
QUESTÃO NORTEADORA

Qual a ótica dos Gestores sobre o conhecimento, importância e uso dos instrumentos básico
do Planejamento do Sistema Único de Saúde (PlanejaSUS) na gestão municipal de saúde?
Objetivos Específicos

Questões / Roteiro

Embasamento
teórico /
normativo

1) Descrever o perfil 1) Gênero ( ) Masculino ( ) Feminino
dos
Gestores 2) Faixa Etária ( ) Até 25 anos ( ) 26 a 35 anos
Municipais de Saúde;
( ) 36 a 45 anos ( ) mais de 45 anos
3) Escolaridade ( ) Ensino médio incompleto
(
(
(
(

) Ensino médio completo
) Superior completo
) Mestrado Completo
) Doutorado completo

(
(
(
(

) Superior incompleto
) Pós – Graduação
) Mestrado incompleto
) Doutorado Incompleto

4) Formação
5) Tempo de atuação na função
2)
Identificar
o 6) Você conhece os instrumentos de planejamento
conhecimento
dos público: Planos Plurianuais (PPA), a Lei de Diretrizes
gestores sobre os Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual
instrumentos
de (LOA).
planejamento público ( ) Sim ( ) Não
e
sobre
os 7) Se conhece; O Plano Municipal, a Programação
instrumentos básicos Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão são
do PlanejaSUS
compatíveis com os respectivos instrumentos de
planejamento público (PPA, LDO e LOA).
( ) Sim ( ) Não
8) Você conhece os instrumentos básicos do
planejamento em Saúde?
( ) Conheço ( ) Não Conheço. Se você não conhece
saltar para questão 6
9) Elenque os instrumentos do planejamento de saúde
que você conhece.
10) Qual instrumento você mais utiliza? Por quê?
11) Se conhece os instrumentos, por que não utiliza?
12) Se não conhece, quais instrumentos utilizam para o
planejamento das ações de saúde?
Qual(is) sua(s) importância(s)?
3) Inferir sobre a 13) O Plano Municipal de Saúde é utilizado para
efetividade do uso dos nortear a execução das ações de saúde?
instrumentos
do ( ) Sim ( ) Não
PlanejaSUS
na 14) Todas as ações de saúde executadas estão
execução das políticas contempladas na Programação Anual de Saúde?
públicas municipais de ( ) Sim ( ) Não
saúde
e
como 15) Qual a importância que você atribui ao Relatório
ferramenta de gestão, Anual de Saúde?
notadamente
como 16) Os instrumentos básicos são adequados a realidade
instrumento de análise do município?
e tomada de decisões. ( ) Sim ( ) Não
Fonte: Elaborado pelo autor.

 Lei Federal nº
8.080/1.990
 Lei Federal nº
8.142/1.990
 Portaria
GM/MS
nº
3.332/2.006
 Decreto
nº
7.508/2010.
 Sistema de
Planejamento
do SUS
(Planejasus)
 Evangelista
(1.994)
 Teixeira
(2.010).
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O instrumento de coleta passou pela avaliação por três técnicos em políticas públicas de
saúde, sendo sugeridas pequenas alterações, prontamente efetuadas.
Todas as questões foram avaliadas segundo o grau de compreensão, clareza e objetividade. As
perguntas foram analisadas atentamente, em busca de erros que pudessem dificultar a leitura e
interpretação dos gestores municipais de saúde na hora do preenchimento.

3.5 Coleta de dados

A coleta de dados se deu a partir da realização de entrevistas utilizandose um questionário
semiestruturado. O período de realização desta etapa foi junho e julho de 2012, foram
agendadas por telefone e ocorreram durante a jornada de trabalho dos gestores, na sede da
Secretaria Municipal de Saúde de cada município, em local que assegurasse a privacidade.
As entrevistas, gravadas em áudio, foram apagadas após a transcrição literal.
Severino (2007, p.124) considera a entrevista como uma “técnica de coleta de informações
sobre um determinado assunto, diretamente solicidas aos sujeitos pesquisados. [...]
estruturadas são aquelas em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas,
com determinada articulação interna”.

3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados

Os dados coletados foram analisados em seu conteúdo quanto os objetivos e questões do
estudo.
Por isso, para subsidiar o estudo, utilizouse a análise de conteúdo como procedimento
sistemático e objetivo de descrição das informações coletadas. No que rege a técnica de
análise de conteúdo, para Bardin (1979), a análise de conteúdo abrange as iniciativas de
explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se
efetuarem deduções lógicas e justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as
emitiu, em que contexto e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas). Mais
especificamente, a análise de conteúdo constitui:
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“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas
mensagens” (Bardin, 1979, p. 42).

A autora defende que a análise de conteúdo oscila entre os dois polos que envolvem a
investigação científica: o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade, resultando na
elaboração de indicadores quantitativos e/ou qualitativos que devem levar o pesquisador a
uma segunda leitura da percepção dos gestores municipais de saúde sobre os ‘instrumentos
básicos do PlanejaSUS , baseado na dedução, na inferência.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo, serão apresentadas as discussões dos resultados da coleta de dados da
pesquisa, permeada pela base teórica desenvolvida neste estudo, no sentido de responder à
questão norteadora. A estrutura deste capítulo está dividida em duas partes: a primeira
descreve o perfil dos gestores entrevistados e a segunda apresenta a ótica dos gestores sobre a
importância, uso e aplicabilidade dos instrumentos do PlanejaSUS

4.1 Perfil dos gestores entrevistados

O levantamento de campo teve como unidade de análise as Secretarias Municipais de Saúde
dos doze municípios circunscritos à Microrregião de Saúde de Unaí (Arinos, Bonfinopolis de
Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso, Natalância,
Riachinho, Paracatu, Unaí e Uruana de Minas).
Os doze gestores municipais de saúde, respondentes que compuseram a unidade de
observação desta pesquisa, foram caracterizados de acordo com o gênero, faixa etária,
escolaridade, formação e tempo de atuação na função.
Entre os respondentes, sete pertencem ao gênero feminino e cinco ao gênero masculino. A
predominância do gênero feminino demonstrada neste estudo coincide com a tendência
registrada no País: a presença das mulheres no mercado de trabalho cresce desde 1999 e, de
acordo com a pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD) 2009, elas representavam
49,7% da População Economicamente Ativa (PEA).
Em relação à distribuição por faixa etária, observou  se, que a seis tinham entre 26 a 35 anos;
três entre 36 a 45 anos e três mais de 45 anos. A concentração da maioria dos gestores na
faixa etária entre 26 a 45 anos pode ser explicada pela predominância desta faixa etária na
população economicamente ativa, conforme demonstra a pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios (PNAD) 2011.
O nível de escolaridade dos Secretários Municipais de Saúde que responderam a pesquisa
aponta que nove gestores são graduados academicamente e três cursaram somente o ensino

58

médio. Diante disso, concluise que a maioria foi exposta a conhecimento científico,
avaliações e reflexões macrossocietário e específico em sua área de ciência.
Dentre os que possuem formação acadêmica, cinco são graduados em direito; um, em
enfermagem; um, em ciência contábil; um em psicologia e um em geografia, comparando às
profissões de saúde reconhecidas pela Resolução nº 218/97 do Conselho Nacional de Saúde, a
minoria, ou seja, dois dos gestores possuem formação na área da saúde (Enfermagem e
psicologia).
Desta forma, considerando que o conjunto dos Secretários Municipais de Saúde não possuem
formação profissional originária da área de Saúde, esses dados sugerem que parte dos
“Executivos Municipais” não entende como importante a indicação de Gestores com
formação na área de Saúde.
Durante décadas a formação inicial foi considerada suficiente para preparação do indivíduo
para atuação profissional. Entretanto, a acentuada velocidade posta pela globalização e pela
terceira revolução industrial que impulsionou o avanço do conhecimento nas últimas décadas,
e o seu interrelacionamento com o desempenho profissional trouxe à tona a necessidade de
atualização e de aperfeiçoamento constante dos que atuam na área de gestão em saúde
(SIQUEIRA, 2007).
Assim, entendese que a formação profissional na área da saúde, tornase importante para
oportunizar a criação de mecanismos sistemáticos que possibilitem a qualificação e
aprimoramento de ações intencionais dos gestores no âmbito da saúde coletiva (SOBRINHO,
MOURA. 2006).
Em relação ao tempo de trabalho na gestão do sistema municipal de saúde, observouse que
cinco Gestores estão no cargo entre 02 a 04 anos; cinco entre 05 a 08 anos, um entre 09 a 19
anos e outro atua mais de 20 anos na gestão do SUS. Os dados demonstram que cinco
gestores estão no cargo há mais de uma gestão (4 anos).

4.2 Conhecimento acerca dos instrumentos básicos do PlanejaSUS
Ao indagar aos gestores se conhecem os instrumentos básicos do planejamento em saúde, dez
relataram conhecer; um respondeu “Eu acho que não” e, outro alegou que conhece alguns.
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Todavia, quando solicitados a elencarem os instrumentos básicos do planejaSUS que
conhecem, identificouse divergência com as respostas anteriores, pois apenas o entrevistado
A9 citou os três dos instrumentos básicos, conforme demonstra a resposta:
Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão e Programação Anual de Saúde
(A9).

O entrevistado A3 e A4 citaram dois dos instrumentos básicos, o primeiro elencou o Relatório
Anual de Gestão e a Programação Anual de Saúde, já o segundo citou o Plano de Saúde e o
Relatório de Gestão subentendido quando cita o SARGSUS (Sistema de Apoio ao Relatório
de Gestão) que é uma ferramenta eletrônica desenvolvida com o objetivo de apoiar os
gestores municipais na elaboração e envio do Relatório Anual de Gestão (RAG) ao Conselho
de Saúde. Conforme demonstram as falas a seguir:
O Relatório Anual de Gestão, a Programação, eu sei, mas estou lembrando só desses
(A3).
O SARGSUS, o SISPACTO, e conheço também o PPA, os planos de saúde, o meu
suporte no momento é esse (A4).

Já os entrevistados A1, A2, A6 e A10 citaram em suas respostas apenas o Plano Municipal de
Saúde, dentre outros instrumentos como Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO) que são instrumentos do planejamento público; Plano Diretor da
Atenção Primária à Saúde que foi uma estratégia utilizada pela Secretaria de Saúde de Minas
Gerais como estratégia para fortalecer a atenção primária à saúde, através do planejamento,
organização, operacionalização e monitoramento; Programa Saúde da Família que é entendida
como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a
implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde; e Plano de
Contingência que também é conhecido como planejamento de risco. Os trechos a seguir,
retirados das transcrições das entrevistas realizadas, ilustram as respostas oferecidas pelos
gestores:
É o plano de saúde, o PPA a LDO os que a gente faz na prefeitura, entra todos (A1).
Plano Municipal de Saúde, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Diretor (A2).
Plano Municipal de Saúde (A6).
Hoje, a gente pode trabalhar através do Plano Diretor da APS, que é um instrumento
que ajuda a gente fazer a estratégia do programa saúde da família e também através
do plano de contingência da epidemiologia para gente trabalhar em cima da dengue.
Através do Plano Municipal de Saúde também, que a gente pode estar trabalhando
as estratégias para a melhoria da saúde da população do município (A10).
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Enquanto o entrevistado A5 mencionou a relação entre os instrumentos e a aplicação de
recursos recebidos em transferências ou convênio do governo federal e estadual, faz
referência também programas ligados à assistência à saúde, como PSF e NAS, veja sua fala:
Os instrumentos são a aplicação dos recursos que a gente recebe do governo federal,
estadual, saúde em casa, PAS, PSF e NAS, aí a gente faz um planejamento para a
aplicação desses recursos no município (A5).

Entretanto o entrevistado A7 mencionou o usuário como foco da ação, destacandose a
família, situação de enfermidade como hipertensão e jovens, enfatizando o tratamento
medicamentoso.
As ações que a gente realiza, o planejamento com a família, acompanhamento,
acompanhamento com os hipertensos, jovens, um acompanhamento marcado com
medicamentos (A7).

Por outro lado, o entrevistado A8 aludiu que utiliza o planejamento implantado para ele como
gestor, destacando as áreas de atuação da saúde, média e alta complexidade, além de insinuar
a preocupação com o atendimento curativo em detrimento ao preventivo, base do SUS.
Conforme se observa no conteúdo do seu depoimento:
Implantados para gente, as linhas básicas nós temos atenção básica à família,
assistência especializada para idoso, a questão geral de vigilância preventiva de
nível coletivo não tanto individual, nós trabalhamos também já com a média
complexidade, estamos avançando saindo um pouco da atenção primária, já é no
sentido curativo e não preventivo (A8).

Mendes (2002) ressalta que, para uma gestão mais efetiva dos sistemas de saúde, fazse
necessário uma melhor compreensão das funções, instrumentos de planejamento, estrutura e
organização desses sistemas. O exercício de gestão não deve ser exercitado a partir do censo
comum ou do voluntarismo político, como, muitas vezes, costuma ser regra. Ademais, o
desconhecimento dos fundamentos dos Sistemas de Serviços de Saúde empobrece o debate
sobre esse sistema social, ao introduzir ruídos e propostas inconsistentes que desobedecem às
suas características particulares ou aos seus princípios, conduzindo a uma prática profissional
descontextualizada e uma gestão ineficaz.
4.3 Conhecimento dos gestores sobre os instrumentos de planejamento público
Ao indagar se os gestores conhecem os instrumentos de planejamento público [Planos
Plurianuais (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA)], dez disseram conhecer, mas não justificaram suas respostas.
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O entrevistado A1 mencionou que os instrumentos de planejamento público não é estranho,
mas não possui conhecimento suficiente, alega ainda que na maioria das vezes esses
instrumentos são elaborados pela equipe de planejamento da prefeitura sem a participação do
gestor de saúde, salientou também que somente recorre a esses instrumentos quando necessita
de alguns dados, conforme demonstra sua fala:
Conhecer a fundo, não conheço não. Às vezes, quando a gente precisa de alguma
coisa, a gente sempre pega, quando vai fazer um relatório de gestão, essas coisas de
planejamento, a gente dá uma olhada, às vezes, a gente tem que vim cá pegar alguns
dados, mas geralmente faz aqui na prefeitura, às vezes, a gente nem lê (A1).

Já o entrevistado A2 trouxe à baila que sabe da existência dos instrumentos de planejamento
público no município em que atua e conhece teoricamente de ouvir falar em cursos que
participa, porém, nunca teve a oportunidade de conhecer, ler e analisar. Esta é sua fala:
Conheço teoricamente, eu nunca tive com essas leis em mãos, nunca tive
oportunidade de conhecer, ler e analisar, mas eu sei que existe e conheço, porque a
gente ouve falar muito nessas leis, em alguns cursos que a gente já fez também, cita
muito essas leis (A2).

Enquanto o gestor A3 alega conhecer somente o capítulo do Plano Plurianual (PPA) que trata
da saúde, e salienta que este é elaborado em conjunto com a contabilidade. Conforme
demonstra seu relato.
Conheço um pouco, não tenho conhecimento total do PPA, só tenho conhecimento
da parte da saúde, porque a parte da saúde, a gente senta com a contabilidade para
estar fazendo (A3).

O fato de os gestores relatarem pouco conhecimento referente aos instrumentos públicos de
planejamento vão ao encontro do estudo do Banco Mundial (2007), que relata que em vários
municípios brasileiros, o planejamento e programação são normalmente realizados por
profissionais da área da saúde, mas a elaboração do orçamento é realizada por profissionais
das áreas administrativa e financeira que, na maioria das vezes, não convidam os Gestores de
saúde para participarem.

4.4 Efetividade do uso dos instrumentos do PlanejaSUS na execução das políticas
públicas municipais de saúde

A efetividade do uso dos instrumentos do planejamento do SUS na execução das políticas
públicas de saúde foi um tópico muito explorado nesse estudo. Porém, nenhum dos doze
gestores pesquisados responderam utiliza todos os três instrumentos básicos do planejaSUS.
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Para facilitar a compreensão, esse subtópico foi dividido de acordo com cada instrumento:
Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.

4.4.1 Plano de Saúde
Ao questionar os gestores quais os instrumentos que mais utilizam para gerirem o sistema
municipal de saúde, seis gestores responderam que utiliza o Plano Municipal de Saúde. O
Gestor A2 corrobora quando diz que utiliza o PS e o RAG por demonstrarem um diagnóstico
mais preciso e mais fáceis de trabalhar, conforme se observa no conteúdo do seu depoimento:
Plano Municipal de Saúde e o Relatório Anual de Gestão. São mais próximos, é
mais fácil de a gente trabalhar com eles, mostra um diagnóstico mais preciso
também (A2).

Os entrevistados A6 e A9 corroboram com mesmo pensamento, quando declaram utilizar o
Plano Municipal de Saúde, porque orienta a execução das ações durante a vigência do
mandato, conforme demonstram seus relatos: “Porque nele está elencado tudo que eu vou
fazer durante os quatro anos, está planejado” (A6).
O que mais se utiliza é o Plano Municipal de Saúde, pelo menos, teoricamente.
Porque é aonde você vai estar consultando todas as ações que venham a ser
desenvolvidas no município, foram planejadas (A9).

Já o entrevistado A4 defende o uso do Plano Municipal de Saúde como norteador das ações,
demonstra também preocupação na atuação sobre a demanda espontânea, conforme afirma em
sua fala: “O Plano Municipal traz essa condição e a gente tem feito o máximo possível para
não ser estilo apaga incêndio só, trazer dentro do planejamento.” (A4)
Entretanto, o entrevistado A1 deixa transparecer na sua fala que elabora o Plano Municipal de
Saúde por obrigação legal, porém, não o utiliza no cotidiano como norteador das ações,
conforme citado no seu depoimento:
Ele é utilizado em tese, quando você o programa, você tem que ter uma noção
daquilo que você precisa, quando a gente executa as ações, a gente acaba sabendo o
que a gente tem no plano, mas ele norteia entre aspas, porque eu não pego ele e falo
esse mês eu vou fazer essa ação, ele me norteia porque quando preciso eu pego ele e
vejo o que está precisando, mas para o dia a dia não (A1).

Dentre eles, foi justificado por cinco entrevistados os motivos pelos quais não utilizam o
Plano Municipal de Saúde como direcionador das ações executadas pela Secretaria de Saúde.

63

O entrevistado A3 menciona a falta de costume, o conhecimento técnico e a demanda
espontânea como fatores responsáveis por não utilizar o Plano de Saúde na execução das
políticas públicas municipais, conforme pode ser claramente percebido nos trechos de sua
fala:
[...] Acho que é falta de costume, falta até do próprio conhecimento de
acompanhamento, e do problema que a gente tem de estar apagando incêndio todo
dia, acaba não arranjando tempo e nem disponibilidade para poder acompanhar no
dia a dia, a gente só acompanha quando tem que fazer prestação de contas, que aí
senta e analisa item por item (A3).

Corrobora o gestor A7 que as políticas públicas de saúde são marcadas pela demanda
espontânea e que o planejamento é feito de forma cartorial, acrescenta, que utiliza das
informações da Estratégia Saúde da Família (ESF) para identificar a demanda da população
principalmente a parte de medicação, ratificando assim, que o foco da gestão está ligado aos
procedimentos curativos.
O que a gente mais utiliza é a saúde da família, que o pessoal está visitando nas
casas, olhando o que está precisando, a parte de medicação... Na prática, no
município não é utilizado o PAS. Deveria ser utilizado, mas as coisas, na verdade,
acontecem assim, mais ao ritmo da Secretaria de Saúde, e ele é pouco utilizado
nesse sentido. De forma cartorial (A7).

O Gestor A5 menciona que não utiliza o Plano de Saúde como direcionador das políticas
públicas municipais, porque era elaborado simbolicamente para atender os quesitos legais,
mas destaca que esta adaptando a gestão para atuar de forma planejada, conforme a sua fala:
“Não. Porque o plano era simplesmente simbólico, então agora, que estamos adaptando a essa
realidade” (A5). Já o Gestor A6 alega que: “Para falar a verdade, não, mas deveria. Porque a
gente acaba decorando tudo que tem que fazer” (A6).
O desconhecimento dos instrumentos de planejamento é evidente na fala do Gestor A8, ele
menciona também que a atenção básica é implementada no município por imposição dos
outros entes federados e avigora a visão curativa que possui do sistema de saúde, como se
podem conferir neste trecho do seu depoimento: “Nós temos concordado em fazer a
implementação da atenção básica mesmo sendo preventiva” (A8).
Ao questionar os Gestores se o Plano Municipal de Saúde é adequado à realidade do
município, cinco responderam que são adequados, mas somente três justificaram suas
respostas. O Gestor A3 respondeu que “atende é adequado”. Já o Gestor A1 alega que o fato
de ser elaborado a partir das diretrizes aprovadas em conferência, em tese entende que
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representa a realidade do município e, consequentemente, os anseios da população, conforme
demonstrado na sua fala:
Eu entendo que sim, primeiro porque ele é feito dentro de uma conferência, a
população, apesar de não participar ativamente das discussões para realização,
porque eles vão à conferência, mas são poucos que participam ativamente, mas
como ele acaba saindo de uma reunião do grupo de pessoas que estão ali, acaba
visando à realidade do município, em tese eu entendo que sim (A1).

Reforça o Gestor A7 que, além da construção do Plano de Saúde ser construído a partir da
manifestação do controle social, possíveis soluções de problemas de saúde pautadas em
assembleias são acatadas: “Ele é adequado à realidade do município, porque a gente o
constrói em colegiado, a gente ouve as demandas locais e as possíveis resoluções citadas.”
Entre os sete Gestores que responderam que o Plano de Saúde não é adequado à realidade do
município, dois justificaram suas respostas. O respondente A6 justificou que pelo fato de o
planejamento ser feito por várias mãos, não representa a realidade do território, mas,
demonstrou esforços para adequálo, veja sua fala: “Muitas vezes, não. Porque assim, não é só
agente que planeja, entra outros setores, a gente procura adequar da melhor forma possível
para tentar adequar”. Enquanto o Gestor A8 mencionou a distância existente entre teoria e
prática, conforme demonstrado na sua resposta: “Os instrumentos auxiliam muito, mas assim,
na prática, não se aplica, a prática com a teoria não se casa muito bem no meu modo de ver”.
Ao indagar se o Plano Municipal de Saúde é compatível com os respectivos instrumentos de
planejamento público, seis Gestores responderam que estão adequados, mas apenas o Gestor
A6 justificou sua resposta, alegando que há sintonia entre o Plano Plurianual e o Plano de
Saúde, mas que as doenças inesperadas que acometem à população e demanda a elaboração
de plano de contingência interferem um pouco nas ações planejadas, conferem sua fala:
Sempre dentro da abrangência estabelecida pelo PPA. Às vezes que pode dar
interferência no nosso planejamento, são as epidemias, endemias, e às vezes chega
até epidemia como aconteceu no ano passado, são os planos de contingências, que
vão, às vezes, desviar um pouco do nosso 100% planejado, mas isso é entendido
como normalidade.

A falta de hábito de trabalhar com planejamento integrado e as consequências da inexistência
de sincronia entre os instrumentos do planejaSUS e os instrumentos públicos de planejamento
e relatado na fala do Gestor A1:
Não, isso não. Não temos o hábito e o costume de fazer a LOA, PPA com o plano de
saúde, tanto é que quando a gente faz o nosso relatório de gestão, os maiores
problemas nossos são esses, é bater receita com despesa em cima do que a gente
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tem, então, se a gente não adequar e unir tudo, não fizer uma linha, uma rede, se um
não estiver interligado no outro, nós não vamos conseguir nunca acabar com isso.

As respostas dos Gestores pesquisados divergem, pois dez disseram conhecer os instrumentos
básicos de planejamento em saúde, quando indagados para citarem os instrumentos do
PlanejaSUS que conhecem, nove citaram alguns dos instrumentos básicos, mas ao indagarem
quais utilizam apenas seis responderam alguns desses instrumentos.
Segundo o art. 15 da Lei N.º 8.080/90 a elaboração do Plano de Saúde é atribuição comum da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, já Brasil (2007) acrescenta que além
de ser uma exigência legal é um instrumento fundamental para a consolidação do SUS.
Em conformidade com a Portaria Nº 3.332/2006, Silva; Niero; Mazzali (2009), Brasil (2009a)
e Toni (2003, p.32), o Plano de Saúde deve ser elaborado em linguagem clara e concisa a
partir de uma análise situacional que apresente as intenções e os resultados a serem buscados
no período de quatro anos. A análise dos resultados evidenciou que os Planos de Saúde são
elaborados a partir de um diagnóstico, como relatam os Gestores A2, A4 e A6. Mas a maioria
dos entrevistados relatou que os Planos de Saúde são elaborados de forma cartorial para
atender os quesitos legais, e, que a execução das ações de saúde é pautada pela demanda
espontânea e questões emergenciais.
Brasil (2006) acrescenta que para garantir que o Plano de Saúde, reflita a realidade de cada
município, os cidadãos deverão ser ouvidos por meio das Conferencias Municipais e, após a
elaboração, o plano deve ser submetido à apreciação do Conselho de Saúde. Apenas três
Gestores (A1, A3 e A7) afirmaram que o Plano de Saúde reflete a realidade do município e
atribui esta reflexão ao foto de serem elaborados com a participação do controle social.
A Portaria nº 3.332/2006 e o Decreto Nº 7.508/2011 estabelecem que o Plano Municipal de
Saúde deve ser compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO). Dois Gestores afirmaram que o Plano de Saúde é compatível com o
PPA e nove afirmaram a inexistência de sincronia entre os instrumentos e dentre estes, alguns
alegaram a falta de hábito de trabalhar com planejamento integrado como causa.
A baixa utilização do Plano de Saúde pelos Gestores para guiar a execução das políticas
públicas municipais de saúde, é compatível com o relato dos autores Silva; Niero; Mazzali
(2009) quando pontuam que, no setor público, a gestão se caracteriza pelo improviso e pela
falta de planejamento, com reflexos na articulação, formulação e na implementação de
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políticas públicas, no âmbito municipal. Normalmente, o gestor atua de acordo com as
circunstâncias e emergências que vão acontecendo no dia a dia, ou seja, de maneira
improvisada.

4.2.3 Programação Anual de Saúde
Ao indagar aos Gestores se conhecem a programação anual de saúde, apenas dois relataram
conhecer e destes, um disse que utiliza o instrumento.
Ao questionar se todas as ações de saúde executadas estão contempladas na PAS, oito
gestores responderam que as ações executadas foram programadas, porém, não justificaram
suas respostas, e, quatro relataram que as ações de saúde executadas no município não foram
explicitadas na programação. O Gestor A1 destacou que nem todas as ações programadas na
PAS são executadas e outras novas são incluídas, conforme demonstra sua fala: “Nem todas,
porque a gente programa e acaba aparecendo algumas ações novas que a gente acrescenta”
(A1).
Segundo a Portaria nº 3.332/2006 a Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que
operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde, através do detalhamento dos
programas e as ações, de tal maneira que seja possível identificar os produtos a serem
entregues, as metas a serem atingidas e os recursos financeiros a serem alocados para cada
uma das ações. Além disso, são definidos os indicadores que permitam o monitoramento e
avaliação das ações desenvolvidas.
Os resultados desta pesquisa correspondem do que fala de Guimarães (2008) quando diz que
historicamente os municípios não elaboram Programações Anuais de Saúde.

4.2.4 Relatório Anual de Gestão

Três Gestores declaram utilizar o Relatório Anual de Gestão (RAG) para avaliar as ações
programadas na PAS. A utilização do RAG possibilita uma análise das ações programadas e
demonstram as políticas que devem ser priorizadas para o próximo exercício. Comenta o
Gestor A4: “[...] através do SARGSUS, eu tenho um apoio fidedigno do Datasus, que ele
pode me apontar onde estão minhas falhas, onde eu tenho que corrigir, as pactuações, porque
eu atingi ou não.” (A4).
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O Gestor A5 demonstra que o RAG é elaborado de forma cartorial e serve para registrar as
metas cumpridas. Conforme apresentado em trecho de sua fala: “[...] a gente cumpre as metas
e joga no SARGSUS.” (A5).
Enquanto, o Gestor A2 menciona utilizar o Relatório Anual de Gestão por demonstrar um
diagnóstico preciso do sistema de saúde, conforme relata no seu depoimento: “O Relatório
Anual de Gestão, é mais fácil ser trabalhado, mostra um diagnóstico mais preciso também”
(A2).
Dez dos gestores pesquisados, embora tenham relatado que não utilizam o Relatório Anual de
Saúde, concordam que o RAG é um instrumento importante por propiciar ao gestor uma
avaliação das ações programadas e das metas pactuadas para o exercício e retroalimentar o
planejamento do ano subsequente a partir dos resultados apresentados. Conforme se
apresentam as falas de alguns gestores:
O relatório é importante pra gente estar traçando um perfil do que a gente fez, do
que foi realizado, o que precisa ser mudado, o que pode melhorar, e está ampliando
o conhecimento, planejamento, o relatório de gestão funciona como um
planejamento, você faz um rascunho do que você fez no ano anterior, e ao mesmo
tempo, você planeja o que você tem que fazer no ano seguinte, o que você não
conseguiu realizar (A7).

O Relatório Anual já é para gente entender o que foi de positivo e o que deixou de
cumprir para que você possa estabelecer talvez de prioridade para o cumprimento no
próximo exercício (A8).

O relatório de gestão, como o próprio nome já diz, é um relatório, aonde você vai
fazer uma análise do que você cumpriu e traçar uma prospectiva para o próximo ano,
o que você poderia melhorar em relação aquelas atividades que você porventura não
tenha conseguido realizar. Essa é a minha perspectiva do relatório de gestão (A9).

A importância do relatório de gestão é a gente poder estar analisando o que foi
realizado durante o ano, e também para gente analisar o que foi feito e quais as faltas
que a gente se comprometeu para a melhoria no próximo ano (A10).

Já o respondente A12 pondera que se os gestores tivessem conhecimento para utilizar o
relatório de gestão como instrumento de monitoramento e avaliação, a gestão do SUS seria
muito mais efetiva. Veja sua fala:
O Relatório Anual de Saúde, eu entendo que é 100%. Se a gente soubesse aproveitar
o relatório da forma como ele tem que ser feito, ele que vai avaliar tudo que eu faço
durante o ano, ele que me dá as diretrizes do que eu fiz e não fiz principalmente esse
relatório novo agora da forma como a gente faz, ele consegue levantar e monitorar
tudo aquilo que a gente está fazendo, então o importante dele é colocar você a par do
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que você está fazendo, como você está fazendo, se você está certo ou errado, se está
muito ou pouco, é o norte nosso.

A maioria dos Gestores pesquisados corroborarem com Brasil (2007), Cosems (2011), Cunha;
Santos; Sakae (2006) que o Relatório de Gestão é um instrumento importante para avaliar a
Programação Anual de Saúde e orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem
necessários ao Plano de Saúde e as Programações seguintes.
A importância do RAG e considerada por dez Gestores que participaram da pesquisa, porém,
apenas três declararam utilizálo para avaliar as ações programadas na PAS. Esse fato pode
estar relacionado com os fatores descritos pelos autores Cunha; Santos; Sakae (2006) como
responsáveis pelo relatório de gestão não ser utilizado como instrumento de avaliação e
planejamento, tais como: o escasso conhecimento sobre planejamento, programação e
avaliação; a dificuldade de agregar as informações dos diferentes sistemas, programas e
serviços municipais; a insuficiência de recursos humanos qualificados para desenvolvimento
do RAG e análise das informações; e exígua prática de trabalho em equipe interdisciplinar
responsável em agregar e analisar os dados na ótica do perfil epidemiológico. Como afirma o
Gestor A12 em trechos de sua fala: “[...] se a gente soubesse aproveitar o relatório da forma
como ele tem que ser feito ...”.
Cunha; Santos; Sakae (2006) adverte que o RAG não é apenas uma exigência formal, mas um
instrumento indispensável ao processo de construção do SUS. Mas os resultados da pesquisa
demonstraram que algum gestor ainda possui a visão restrita do RAG como apenas exigência
formal, como demonstra a fala do Gestor A5: “[...] a gente cumpre as metas e joga no
SARGSUS”.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS
PESQUISAS
Esta dissertação teve como objetivo geral analisar o conhecimento, a importância e o uso dos
instrumentos básicos do planejamento do Sistema Único de Saúde, na gestão municipal de
saúde, na ótica dos gestores. Considerase que os três objetivos foram alcançados levandose
em conta o referencial teórico utilizado e a pesquisa realizada com os Gestores de Saúde dos
municípios circunscritos à Microrregião de Saúde de Unaí.

5.1 Considerações finais

Foi possível, a partir do primeiro objetivo específico, “descrever o perfil dos Gestores
Municipais de Saúde”, identificou a presença de profissionais estranho à área de saúde, a
predominância do gênero feminino, a concentração na faixa etária entre 26 a 45 anos, que a
maioria permanece no cargo de gestor por um mandato e que prevalece a formação do ensino
superior.
No tocante ao segundo objetivo específico,“identificar o conhecimento dos gestores sobre os
instrumentos de planejamento público e sobre os instrumentos básicos do PlanejaSUS”. Foi
concluído que os gestores conhecem superficialmente os instrumentos do PlanejaSUS e pouco
aos instrumentos públicos de planejamento (PPA, LOA e LDO). Além disso, pôdese
perceber a inexistência de sintonia entre as equipes que elaboram, monitoram e avaliam os
instrumentos referidos.
O terceiro objetivo específico “inferir sobre a efetividade do uso dos instrumentos do
PlanejaSUS na execução das políticas públicas municipais de saúde e como ferramenta de
gestão, notadamente como instrumento de análise e tomada de decisões”. Esse objetivo
demonstra que, apesar de os Gestores reconhecerem a importância dos instrumentos básicos
do PlanejaSUS para a gestão do sistema municipal de saúde, a maioria elabora o Plano de
Saúde (PS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Saúde (RAG)
somente para atender a legislação e não os utiliza como ferramenta de gestão na execução das
políticas públicas municipais de saúde e como embasamento para tomada de decisões.
Quando analisamos os motivos da pouca usabilidade dos instrumentos do planejaSUS,
concluiu que a inabilidade e a falta de costume dos gestores para lidar com planejamento, o
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foco da gestão na demanda espontânea e questões emergenciais, motivações políticas, visão
curativa e a transitoriedade no poder são os principais fatores que impedem o efetivo uso dos
instrumentos do planejamento em saúde.
Face às descrições apresentadas, pôdese perceber que o fluxo dos instrumentos do sistema de
planejamento do SUS não é obedecido pela maioria dos municípios pesquisados, conforme
determina o § 1º do art. 15º do Decreto Nº 7.508/2011.

6.2 Limitações

A limitação mais relevante para o estudo é a impossibilidade de generalização da presente
pesquisa, pois ela foi aplicada em apenas uma microrregião de saúde. Isso se deveu às
limitações de tempo e recursos, uma vez que o Estado de Minas Gerais possui 77
microrregiões.

6.3. Sugestões para futuras pesquisas

Uma das futuras possibilidades de estudo é reaplicar a pesquisa de campo em outras
microrregiões de saúde de Minas Gerais, fazendo comparativo com cidades polos e cidades
do interior.
Outra seria correlacionar a formação acadêmica e a utilização dos instrumentos de
planejamento público e de saúde para análise e tomada de decisões.
Com este trabalho, o autor espera ter contribuído para a ampliação dos estudos e compreensão
do sistema de planejamento em saúde. Certamente, pesquisas futuras complementarão e
desenvolverão os resultados aqui descritos.
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Apêndice A – Questionário (Roteiro de entrevista semiestruturada)
QUESTIONÁRIO
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Questão 1

Você conhece os instrumentos básicos do planejamento em saúde?

( ) Conheço
( ) Não conheço.
Se você não conhece saltar para
questão (5)

Questão 2

Elenque os instrumentos do planejamento de saúde que você
conhece.

Questão 3

Qual instrumento você mais utiliza? Por quê?

Questão 4

Se conhece os instrumentos, por que não utiliza?

Questão 5

Se não conhece, quais instrumentos utiliza para o planejamento das
ações de saúde?
Qual(is) sua(s) importância(s)?
O Plano Municipal de Saúde é utilizado para nortear a execução das
ações de saúde?

Questão 6

( ) Sim ( ) Não

Questão 7

Todas as ações de saúde executadas estão contempladas na
Programação Anual de Saúde?

Questão 8

Qual a importância que você atribui ao Relatório Anual de Saúde?

Questão 9

Os instrumentos básicos são adequados a realidade do município?

( ) Sim ( ) Não

Questão 10

Você conhece os instrumentos de planejamento público: Planos
Plurianuais (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA).
Se conhece, O Plano Municipal, a Programação Anual de Saúde e o
Relatório Anual de Gestão são compatíveis com respectivos
instrumentos de planejamento público (PPA, LDO e LOA).

( ) Sim ( ) Não

Questão 11

( ) Sim ( ) Não

( ) Sim ( ) Não

IDENTIFICAÇÃO
Questão 12

Gênero

( ) Masculino

Questão 13

Faixa Etária

Questão 14

Escolaridade

(
(
(
(
(
(
(

Questão 15
Questão 16

Formação
Tempo de atuação na função

( ) Feminino

) Até 25 anos
( ) de 26 a 30 anos
( ) de 31 a 35 anos
) de 36 a 40 anos
( ) de 41 a 45 anos
( ) mais de 45 anos
) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
) Superior incompleto
( ) Superior completo
) Pós – Graduação
( ) Mestrado Completo
) Mestrado incompleto
( ) Doutorado completo
) Doutorado Incompleto

