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Da Cendes-Opas ao PlanejaSUS
Teoria e prática do planejamento em Saúde
no Brasil

Juan Stuardo Yazlle Rocha

Nos últimos cinquenta anos presenciamos na América Latina e no Bra-
sil uma grande profusão de ideias e teorias acerca do Planejamento em
Saúde; na maior parte (1960-1985) foi um período em que não tínhamos
um sistema nacional de saúde e nem sequer um projeto nacional no setor.
Nas duas últimas décadas tivemos no Brasil mudanças radicais nas condi-
ções e circunstâncias políticas e sociais em que o Planejamento em Saúde
se realiza: agora temos o Sistema Único de Saúde e um grande debate
acerca dos seus problemas e perspectivas. Esta situação paradoxal — uma
fase de riqueza teórica com poucas práticas seguida de outra fase de grande
demanda de aplicação prática do planejamento e relativamente pouca ab-
sorção das teorias — levanta a questão da relação entre teorias e práticas. O
Planejamento — especialmente na Saúde — é, eminentemente, uma ques-
tão prática. Isto não deve relevar a importância da teoria que deve orientar
a aproximação da realidade e direcionar as ações no setor, mas devemos
destacar que é da prática que se levantam os problemas a enfrentar e é na
prática que as teorias devem demonstrar sua eficácia. Neste texto pretendemos
discutir algumas características gerais do planejamento nas sociedades ca-
pitalistas, o modelo geral do planejamento, o planejamento e a gestão de
saúde no SUS e o planejamento oficial de saúde — PlanejaSUS

Breve introdução ao Planejamento

O que é Planejar? Tomemos a ideia de Ferreira: planejar é o contrá-
rio de improvisar. “Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Uma
ação improvisada é uma ação não planejada” (Ferreira, 1983). Quando
decidimos não improvisar temos em mente um objetivo ou meta e um con-
junto de ações e requisitos necessários para conseguir alcançar nossos obje-
tivos. Esse planejamento, temporal, esporádico e dirigido a um objeto
específico sempre existiu: os antigos reis planejavam dessa forma as suas
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guerras ou megaconstruções e o planejamento terminava quando o objetivo
era alcançado. Esse tipo de ação/planejamento corresponderia hoje a uma
programação ou projeto. Um novo tipo de planejamento surgiu nas primei-
ras décadas do século XX, decorrente das profundas crises na economia
capitalista (capitalismo liberal) que levaram a um “novo modelo de acumu-
lação e redefiniu o papel do Estado na economia e na sociedade, onde o
Estado passa de arbitro a agente econômico (Estado planejador) a fim de
sustentar os custos elevados da produção moderna — e assume a ampliação
de algumas funções sociais como, por exemplo, a assistência para a recupe-
ração e a promoção da saúde consoante com o modelo de sociedade de
bem-estar”. Segundo Pereira (1970), neste novo modelo de sociedade o
planejamento se transforma em processo social — contínuo e vinculado
às novas funções do estado — visando preservar o modelo social de acumu-
lação capitalista. Vale dizer que se admite que o mercado já não é capaz
de regular e evitar as crises do sistema sendo necessária a intervenção do
poder central (Estado) por meio de técnicas sociais de intervenção (ciên-
cias sociais aplicadas) em que as decisões serão eminentemente políticas.

Para Pereira, o planejamento, processo social oficial sustentado pelo
novo Estado capitalista, é uma disciplina que pertence ao campo da so-
ciologia e pode ser caracterizado como uma técnica de controle social,
inovador, racional, especializado, centralizado e inclusivo pluridimensio-
nal. Uma ideia importante é que o planejamento é um instrumento de
intervenção e transformação da realidade – ao surgir foi saudado como a
ferramenta para dirigir a construção da história. Todavia vale lembrar que
ele é um instrumento conservador no sentido que é apto para promover o
desenvolvimento social do estágio a1 para o estágio an, mas não para o
modelo social b ou c — mudança a ser obtida por meio de processos
político-sociais. Temos então que não cabe a pretensão de alguns de atri-
buir ao planejamento o papel de instrumento ou caminho para obter
uma mudança social de tipo anticapitalista.

Nos países centrais do sistema capitalista o planejamento passa a
ser instrumento oficial e permanente de direção da economia a partir do
final da segunda década do século XX quando as ideias de Maynard
Keynes inspiraram as mudanças que desembocaram no Welfare State
(Estado de Bem-Estar). Na periferia do sistema essas mudanças ocorreram
depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil o planejamento estatal
(oficial) surge com o Plano Salte (1950 a 1954) voltado a promover a
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Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. E é definitivamente instaura-
do com o Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961)
seguido do Plano Trienal do Governo João Goulart e depois dos Planos
de Ação Econômica do Governo adotados pelos governos militares depois
do golpe de Estado de 1964, época marcada pela crise do modelo desen-
volvimentista e pela tentativa de revitalizar as economias latino-america-
nas. Nessa conjuntura os países do continente assistiram ao triunfo da
Revolução Cubana seguida depois da guinada política do Estado cubano
para transformar-se no primeiro país socialista das Américas. As crescen-
tes demandas sociais de participação social e econômica não podiam ser
atendidas por economias enfraquecidas e havia o perigo de as ideias socia-
listas contaminarem trabalhadores e classes médias do continente; a resposta
da Organização de Estados Americanos (OEA) à crise econômica e social
foi promover em 1961, em Punta Del Este (Uruguai), a Conferência de
primeiros-ministros que criou a “Aliança para o Progresso” fixando metas
de desenvolvimento para todos os países. Foi aceito por todos que o cres-
cimento econômico não ocorreria se não fosse acompanhado ao mesmo
tempo pelo desenvolvimento social — sendo o planejamento econômico
o instrumento para essas transformações. Entre as metas sociais estava a
redução da mortalidade infantil e a melhoria dos indicadores de saúde e,
na falta de um método de planejamento em saúde, o Conselho de Pri-
meiros-Ministros e a Organização Pan-Americana da Saúde encomen-
daram ao Centro de Estudos do Desenvolvimento (Cendes) da Universi-
dade Central da Venezuela a produção de uma metodologia para orientar
os Estados latino-americanos nessa tarefa. Dois anos mais tarde como
resultado desse esforço foi publicada a Técnica de Programación de la Salud
também conhecida como Técnica Cendes-Opas ou Metodologia Lati-
no-Americana de Planejamento em Saúde, primeira metodologia de pla-
nejamento voltada exclusivamente à saúde. Ela representou um grande
avanço ao incluir no diagnóstico de saúde aspectos sociais que até então
não eram considerados no setor; propôs um modelo técnico de definição
das prioridades de saúde; também criou um modelo de instrumentação
dos recursos que permite o estudo da eficácia e eficiência das técnicas
aplicadas. Sua proposta de programação é centrada numa visão “economi-
cista” — criação de modelos matemático-econômicos — e acabou sendo
abandonada por não dar resposta adequada aos problemas do setor — no
entanto, é preciso lembrar que à época a saúde dos países do continente
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estava cindida em dois (ou mais) subsistemas: a saúde pública (promoção
de saúde e prevenção de doenças) e a seguridade social para os trabalhadores
(assistência curativa) dificultando sobremaneira o planejamento da saúde
posto que não havia, nessa época sistemas nacionais de saúde. Os países
latino-americanos eram dominados em grande parte por ditaduras ou
governos autoritários e o anseio por democracia e participação social viria
influenciar as ideias no setor saúde levando à procura de modelos partici-
pativos e democráticos, incorporando ao planejamento os componentes
políticos que as sociedades em geral careciam. As medidas preconizadas
pelos governos autoritários não encontravam espaço para debate e outras
visões de mundo eram, não raro, excluídas como “subversivas”. Nesses ce-
nários surgem as propostas de incorporar ao planejamento os conflitos
políticos negociando com os grupos e atores envolvidos a formulação das
políticas de saúde (Rocha, 1992); também surgem propostas que, a partir
das questões da saúde, canalizavam as ideias contra-hegemônicas para
democratizar o poder do Estado. A incorporação da política ao planejamen-
to, a tentativa de instrumentalização da política ou a confusão do planeja-
mento com a política já foram discutidos em outra parte — ver a esse
respeito os modelos teóricos de planejamento em saúde na América La-
tina (Rocha, 1992). A íntima e complexa relação entre política e planeja-
mento já era conhecida por autores americanos: “A política tem a ver com
as relações de poder ou de influência, geralmente dentro do contexto do
governo. Uma mudança nestas relações tende a ser um pré-requisito para
ou uma consequência do êxito do planejamento em saúde” (Hall, 1972).
No Brasil, há uma produção recente pela incorporação das teorias do agir
comunicativo de Habermas como recurso ao diálogo e à negociação entre
os atores envolvidos na elaboração do planejamento (Rocha, 1998; Melo,
1999) contribuições que no futuro deverão demonstrar a eficácia da sua
contribuição ao setor. Na atual conjuntura brasileira, como sabemos, o
planejamento oficial no SUS contempla esferas específicas de debate e
legitimação de projetos e propostas, constituídas por colegiados munici-
pais, estaduais e nacional com ampla representação da sociedade civil.

O Ciclo do Planejamento

O modelo geral do planejamento segue as etapas de racionalidade
comuns a investigações ou projetos, isto é, definir o problema, julgar e
depois decidir o tipo de ação a executar. Vejamos o ciclo do planejamento
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como proposto por Gillings & Douglass (19730. Ele compreende qua-
tro etapas com dez passos. A primeira etapa é I. a análise do problema ou
diagnóstico da situação com três passos: (1) reconhecer a existência do
problema, (2) colher informações a respeito e (3) definir a natureza do
problema. É importante construir o entendimento do que é o problema:
como se explica a sua existência (ou persistência) e quais os fatores envol-
vidos; a forma como entendemos o problema determinará as medidas
que iremos postular para a sua solução e diferenças de entendimento
geram a necessidade de diálogo e, não raro, de negociação política tam-
bém. A Técnica de Programação da Saúde inovou ao incorporar ao diag-
nóstico o estudo do próprio setor saúde, isto é, além de conhecer as causas
de morte ou de morbidade é preciso conhecer os recursos existentes para
a saúde: profissionais, leitos, laboratórios, recursos financeiros, etc. já que
o setor visto geralmente como componente da solução pode também ser
parte dos problemas do setor. A segunda etapa é II. a definição dos objeti-
vos e consiste na (4) seleção geral e específica de objetivos e (5) a escolha
de prioridades e metas. A definição de prioridades e metas é sempre po-
lítica por mais que pareça aos técnicos uma decisão lógica baseada no
conhecimento e entendimento dos problemas. A recomendação da Téc-
nica Cendes-Opas (Ahumada et al., 1965) era escolher os problemas
mais frequentes e os com maior possibilidade de resolução; todavia isto
não esgota a questão: quais grupos populacionais ou regiões a priorizar?
Direcionar os investimentos para promover os procedimentos X ou Y —
quando ambos são igualmente bons ou elegíveis? Estas não são decisões
técnicas, mas políticas no sentido que o titular do poder executivo foi
eleito com (e pelos) compromissos de cidadãos eleitores sejam eles possí-
veis pacientes ou trabalhadores do setor. A decisão tomada representa o
desenlace do confronto entre interesses ou projetos — geralmente emba-
sados em diferentes visões de mundo ou ideologias. O confronto ou em-
bate de interesses ou projetos já ocorreu no processo político de seleção
dos dirigentes locais, estaduais ou nacionais e é ali que nas sociedades
democráticas deve acontecer mais amplamente. Nas décadas dos anos 70
e 80, na vigência de regimes autoritários na América Latina surgiram
modelos de planejamentos voltados a capacitar os níveis técnicos do pla-
nejamento em saúde para a necessidade de incorporar a análise política
no processo de planejar (Formulación de Politicas [Organización Pana-
mericana de la Salud, 1975]) e, mais tarde, tentativas de instrumentalizar
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as decisões políticas (Matus, 19890) ou promover lutas anti-hegemôni-
cas (Testa, 1992). De qualquer forma esta etapa  é um momento crucial
no ciclo do planejamento pois é o embate político que define os rumos
que serão tomados pela administração, materializados nas prioridades
delineadas. A existência de instâncias colegiadas institucionais que te-
nham por finalidade proporcionar o debate político, como os conselhos
de saúde, é essencial para a legitimação do processo anterior e para as
etapas subseqüentes do ciclo. Portanto, a boa condução da discussão po-
lítica, que deve ser feita entre os diversos atores sociais com interesses na
saúde - com informações claras e objetivas e formas de qualificar o anda-
mento dos embates - possibilita melhores condições para obter boas de-
cisões. O quadro a seguir é uma sugestão, que pode ser adaptada, caso as
circunstâncias o requeiram, para qualificar os problemas identificados e
possibilitar um processo mais objetivo de tomada de decisão.

Quadro de Priorização dos Problemas

Outras variáveis qualificadoras podem ser incluídas ou, como já foi
mencionado, suprimidas de acordo com os diferentes contextos. A cada
casela pode ser auferido um valor ponderal correspondente à considera-
ção que o colegiado apresenta a cada problema em relação às caracterís-
ticas qualificadoras relacionadas. Essa valoração pode ser numérica ou
simbólica (quando usamos, por exemplo, notas ou uma escala de cruzes
+/++++ respectivamente), e, numa avaliação final, permitir uma hierar-
quização mais objetiva dos problemas. O uso dos critérios incluídos no
quadro pode ser feito de acordo com:

Problema de saúde

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

Problema n

Importância
relativa do
problema

Efetividade
das ações

Custos das
ações

Urgência na
resolução do
problema

Grau de
prioridade
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A Importância relativa do problema: medida através de indicadores
de morbidade e mortalidade. A Efetividade das ações: capacidade institu-
cional de enfrentar o problema, considerando não só os recursos disponí-
veis, como também o conhecimento tecnológico para equacioná-lo em
termos de controle ou de erradicação. Os Custos das ações: coteja os custos
relativos às ações comparando com as disponibilidades orçamentário-fi-
nanceiras do órgão. A Urgência na resolução do problema: qual é o signifi-
cado da ação imediata ou não, considerando-se as consequências que uma
ou outra causaria sobre o quadro sanitário local.

O quadro de prioridades pode ser aplicado a diferentes contextos, a
diferentes momentos e para diferentes populações, oferecendo uma clas-
sificação dos problemas em cada situação considerada. Portanto, ao apli-
cá-lo por exemplo, a diferentes segmentos populacionais, hierarquizam-
-se os problemas em cada um deles. Etapa III seleção dos métodos ou técnicas
melhores para alcançar os objetivos e compreende (6) a pesquisa de alter-
nativas e (7) a opção por uma ou combinação daquelas consideradas me-
lhores. Trata-se de detectar as melhores soluções tecnológicas ou organi-
zacionais que se comprovaram eficientes e acessíveis financeiramente bem
como compatíveis com a cultura da população-alvo. A seguir vem uma
etapa extra: a realização do plano, representada no ciclo como um setor
situado fora do círculo do planejamento; mesmo externo à atividade es-
pecífica ele está incluído no ciclo porque o desenvolvimento do plano
deve ser seguido de perto (8 — implementação) pelos planejadores no
sentido de verificar (9 — controlar) se a execução se dá conforme plane-
jado; só assim será possível atribuir o seu sucesso ou fracasso às virtudes
ou defeitos do plano. A etapa IV é a avaliação e consiste em comparar a
situação final com o diagnóstico inicial. Houve mudanças? As mudanças
observadas ao final refletem o sucesso do plano? Elas poderão ser qualita-
tivas e/ou quantitativas e, neste caso, é importante assinalar o grau em
que o objetivo foi atingido — proporção do objetivo atingido é o concei-
to de eficácia. A avaliação mais importante uma vez executado o plano é
estimar se ele atendeu ao “querer coletivo” (o que fazer) de cidadãos e
trabalhadores do setor ou se apenas se constituiu em fim em si mesmo (o
como fazer) da razão instrumental (Campos, 2000). O Planejamento
oficial executado nas instâncias administrativas públicas é um processo
circular e acumulativo que é repetido periodicamente e a cada nova edição
melhora o conhecimento da realidade do setor, e há a oportunidade de
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corrigir as prioridades e técnicas — aferidas agora com base na experiên-
cia obtida em todo o processo. Devemos lembrar que técnicos, represen-
tantes da comunidade e outros envolvidos também fazem sua própria
avaliação que deverá ser considerada na retomada do planejamento.

O Sistema Único de Saúde e o Planejamento

O Planejamento em Saúde é constitutivo do arcabouço legal do
SUS desde a promulgação das Leis 8.080 e 8.142 (Brasil, 2008) atribuin-
do à direção nacional do SUS a responsabilidade de “elaborar o planeja-
mento estratégico nacional no âmbito dos SUS em cooperação com esta-
dos municípios e o Distrito Federal”. No artigo primeiro do capítulo III
da Lei 8.080/90 é estabelecido que o planejamento e orçamento do SUS
“será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos delibe-
rativos, compatibilizando-se às necessidades da políticas de saúde com a
disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos

Ciclo do Planejamento, segundo Gillings & Douglas
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estados e do Distrito Federal e da União” (art. 36). O parágrafo primeiro
do art. 36 estabelece que “os planos de saúde serão a base das atividades e
programações de cada nível de direção do SUS e seu financiamento será
previsto na respectiva proposta orçamentária”.

O art. 4.o da Lei 8.142/90 estabeleceu entre os requisitos para o
recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde “os
municípios, estados e o Distrito Federal devem contar com plano de saú-
de e relatório de gestão” que permitam o acompanhamento pelo Ministé-
rio da Saúde, da aplicação de recursos repassados na conformidade da
programação aprovada.

Essas determinações legais ganhariam força com o avanço da descen-
tralização e municipalização da saúde depois da edição das Normas Opera-
cionais NOB/93 e NOB/96 que promoveram a criação dos Conselhos de
Saúde — municipais, estaduais e nacional. Particularmente importante é
a NOB/96 que estabeleceu as regras para a integração de estabelecimentos
e programas de saúde no mesmo nível de governo, criando assim, pela
primeira vez, os sistemas de saúde sob comando único, levantando a gestão
do sistema como nova questão (Rocha, 2005). “A NOB-96 tinha como
objetivo geral promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público
municipal, da função de gestor da atenção à saúde de seus habitantes com a
respectiva redefinição de responsabilidades dos estados, do Distrito Federal e da
União (ibidem); dessa forma deu origem à criação dos sistemas municipais
de saúde — pela integração de todos os serviços públicos e dos prestadores pri-
vados vinculados ao SUS — e à questão da gestão do sistema de saúde ao
promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e
do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes”.

O Planejamento e a Gestão em Saúde

A gestão trouxe consigo as tarefas inerentes à função da gestão da
saúde: a direção do sistema — avaliar o funcionamento, determinar as
prioridades, formular, analisar e avaliar as políticas gerais e setoriais, cons-
truir consensos, estabelecer metas, mobilizar recursos e atores, exercer a
advocacia em favor da saúde; a regulação — aperfeiçoar a legislação da
saúde, analisar, exercer a regulação sanitária e fiscalizar os “mercados” da
saúde — planos de saúde, medicamentos, equipamentos e dispositivos —
tecnologias; desenvolver as onze funções essenciais da saúde pública — se-
guimento, avaliação e análise da situação de saúde, vigilância da saúde,
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investigação e controle de riscos e danos; promoção da saúde; participa-
ção da comunidade; desenvolver a capacidade institucional de planeja-
mento e gestão; fortalecer a capacidade de regulamentar e fiscalizar a
saúde pública; avaliar e promover a equidade; desenvolver recursos hu-
manos; garantir e melhorar a qualidade dos serviços individuais e coleti-
vos; promover a investigação em saúde; reduzir o impacto das emergências
e desastres em saúde. Tarefas do financiamento — Criar fundos autôno-
mos de saúde. Aumentar a proporção do financiamento setorial público.
Articular as modalidades de financiamento público e privado. A cobertura
da saúde — Aumentar a cobertura. Garantir o acesso. Definir o conteú-
do básico da assistência. Desenvolver a capacidade de compra de serviços
públicos ou privados. A prestação de serviços — descentralizar e descon-
centrar os serviços de saúde. Orquestrar adequadamente os múltiplos
prestadores de serviços públicos e privados.

Em síntese, a gestão de saúde é a inteligência constitutiva do sistema
de saúde exercida mediante a definição de critérios de alocação de recursos,
dos papéis dos órgãos públicos e privados, de oferecer cooperação técnica
aos órgãos descentralizados; da redistribuição dos gastos correntes e de in-
vestimentos e do estabelecimento de mecanismos de contratos de gestão. A
gestão em saúde absorve totalmente as atividades do planejamento em saú-
de e agrega as articulações políticas e as ações de implementação dos planos.

A Prática do Planejamento — PlanejaSUS

A descentralização e municipalização da saúde somada à exigência
de ter planos de saúde e de relatórios de gestão para habilitar-se a receber
recursos do Fundo Nacional de Saúde, certamente veio estimular os mu-
nicípios e estados para o desenvolvimento das práticas de planejamento
em saúde, tornando-o ferramenta oficial do sistema — mesmo que con-
sideremos que muitas vezes estes planos e relatórios foram realizados pelas
autoridades sanitárias com auxílio de universidades, centros de pesquisa,
assessorias públicas e privadas e contratação de consultores (ibidem). Em
2002 99,6% dos municípios brasileiros aderiram à municipalização da
saúde — a grande maioria na gestão da atenção básica — e apenas 10% se
responsabilizaram pela gestão plena do sistema de saúde. Em 2006 o
Sistema de Planejamento do SUS fez uma pesquisa acerca das condições
existentes para a realização das atividades de planejamento em saúde
amostrando os 5.563 municípios brasileiros, obtendo respostas de 3.278
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deles. Os resultados estão publicados no número 5 da série Cadernos de
Planejamento — Perfil da atividade de planejamento no Sistema Único
de Saúde (Brasil, 2008) revelando que oficinas, treinamento e cursos de
especialização representam 60% das expectativas dos profissionais com
atuação na área de planejamento. O modelo oficial de Planejamento em
Saúde no Brasil é institucionalizado com a Portaria n.o 399 que junto
com o Pacto pela Saúde determinou (nos anexos da Portaria) os pontos
prioritários para o Planejamento:

♦ Adoção das necessidades de saúde da população como critério
para o processo de planejamento no âmbito do SUS;

♦ Integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto
de cada esfera de gestão, quanto do SUS como um todo;

♦ Institucionalização e fortalecimento do Sistema de Planejamen-
to do SUS, com adoção do processo planejamento, neste incluído o
monitoramento e a avaliação, como instrumento estratégico de gestão    do
SUS;

♦ Revisão e adoção de um elenco de instrumentos de planejamento
— tais como planos, relatórios, programações — a serem adotados pelas
três esferas de gestão, com adequação dos instrumentos legais do SUS no
tocante a este processo e instrumentos dele resultantes;

♦ Cooperação entre as três esferas de gestão para o fortalecimento e
a equidade no processo de planejamento no SUS.

Estas prioridades se consolidariam com as Portarias seguintes (Bra-
sil, 2008): Portaria 3.085 de 1.o-12-2006 regulamentando o Planeja-
SUS; a Portaria 3.332 de 28-12-2006 que aprovou os instrumentos do
sistema; a Portaria n.o 1.227 de 24-5-2007 que aprovou o fluxo do Re-
latório Anual de Gestão do SUS; a Portaria n.o 1.885 de 9-9-2008 que
instituiu incentivo financeiro para o PlanejaSUS.

Os instrumentos do Sistema de Planejamento do SUS são o Plano
de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão
(Brasil, 2009). Eles são apresentados nos itens 3 e 4 do volume 2 dos
Cadernos do PlanejaSUS de onde extraímos os principais elementos que
caracterizam estes instrumentos.

PLANO DE SAÚDE
“O processo de formulação participativo e ascendente do Plano de

Saúde, além de requisito legal, é um dos mecanismos relevantes para se
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assegurar o princípio de unicidade do SUS e a participação social. Para
o cumprimento da orientação legal, verifica-se, todavia, a dificuldade de
se indicar um modelo único aplicável a todas as instâncias, especialmente
considerando as peculiaridades e necessidades próprias de cada município,
estado e região do país. Dessa forma, o Plano de Saúde — como instru-
mento referencial básico — deve refletir essas diferentes reali-      dades.

”Assim, na organização e implementação do PlanejaSUS, é importan-
te observar o conceito básico do que é o Plano de Saúde, definido no Art.
2.o da Portaria n.o 3.332/2006, e que comporta, logicamente, a incorpo-
ração das adaptações que se fizerem necessárias, em cada esfera de gestão,
em consonância com a política nacional de saúde expressa nos respectivos
atos normativos.”

No âmbito do Sistema de Planejamento do SUS, define-se como Pla-
no de Saúde o 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.

As ações, os recursos financeiros e outros elementos que dão conse-
quência prática ao Plano não são objeto de explicitação no Plano de Saúde.

Em síntese, 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” (p. 18).

Para a elaboração do Plano de Saúde, é necessário (pp. 21 e ss):
♦ identificar problemas e situações que requerem a implementação

de soluções;
♦ identificar os fatores que, direta ou indiretamente, determinam a

situação considerada insatisfatória;
♦ estabelecer as linhas que poderão ser seguidas para solucionar os

problemas;
♦ definir os procedimentos de monitoramento e avaliação que per-

mitirão saber se as linhas seguidas são adequadas para os fins perseguidos
e se os resultados obtidos estão dentro do esperado;

♦ utilizar instrumentos pactuados anteriormente, tais como Plano
de Saúde, Planos Diretores, Relatórios Anuais de Gestão, relatórios de
Conferências, Termo de Compromisso de Gestão, entre outros.

11 nelson iba cap 11.p65 22/3/2011, 16:56272



Da Cendes-Opas ao PlanejaSUS ♦ 273

No âmbito do Sistema de Planejamento do SUS, o atendimento des-
ses requisitos compreende dois momentos a saber:

♦ análise situacional;
♦ formulação dos objetivos, diretrizes e metas.

Na conformidade do Art. 5.o da Portaria n.o 3.332/2006, são
indicados como eixos orientadores para a análise situacional e para a
formulação dos objetivos, diretrizes e metas dos Planos de Saúde:

♦ as condições de saúde da população (este eixo concentra os compro-
missos e responsabilidades exclusivas do setor saúde);

♦ os determinantes e condicionantes de saúde (este eixo concentra medi-
das compartilhadas ou sob a coordenação de outros setores — interseto-
rialidade); 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, infra-
estrutura, descentralização, etc.).

Análise situacional

A análise situacional consiste no processo de identificação, formu-
lação e priorização de problemas em uma determinada realidade. O objeti-
vo da análise situacional é permitir a identificação dos problemas e orien-
tar a definição das medidas a serem adotadas. No âmbito do planejamento
em saúde, entende-se como problema uma situação que se afasta, negati-
vamente, de um estado desejado. Por exemplo: uma taxa de mortalidade
infantil que supere os valores esperados em função dos conhecimentos e
das técnicas disponíveis.

A identificação dos problemas — na análise situacional para a ela-
boração do Plano de Saúde — deverá ser feita com base nos três eixos
acima mencionados (condições e saúde da população, determinantes e
condicionantes de saúde e gestão em saúde).

Condições de saúde da população

Para obter informações que permitam identificar os principais pro-
blemas no que se refere às condições de saúde, é necessário desenhar o
perfil demográfico, socioeconômico e epidemiológico da população. As
principais fontes para obtenção desses dados são: o Censo Populacional
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do IBGE; o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, que pode ser
acessado por meio eletrônico (<www.fjp.gov.br/produtos/cees/idh/atlas>);
o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); o Sistema de Informa-
ção de Agravos de Notificação (Sinan); o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (Sinasc); os Sistemas de Informações Ambulatoriais e
Hospitalares — SIA/SIH (<www.datasus.gov.br>); Rede Interagencial
de Informação para a Saúde — Ripsa (<www.ripsa.org.br>); e Sala de
Situação do Ministério da Saúde (<www.saude.gov.br/saladesituacao>).

Em relação aos dados demográficos, devem ser contemplados, entre
outros:

♦ o crescimento populacional;
♦ o índice de envelhecimento;
♦ a estrutura etária da população;
♦ a taxa de fecundidade;
♦ a mortalidade proporcional por idade;
♦ a esperança de vida ao nascer;
♦ a taxa bruta de mortalidade.
Em relação aos dados socioeconômicos, devem ser contemplados,

entre outros:
♦ a razão de renda;
♦ a taxa de desemprego;
♦ os níveis de escolaridade;
♦ a taxa de analfabetismo; e
♦ o índice de desenvolvimento humano (IDH).
Em relação aos dados epidemiológicos, devem ser contemplados,

entre outros:
♦ a mortalidade por grupo de causas, segundo raça, sexo e faixa

etária;
♦ a morbidade, segundo raça, sexo e faixa etária; e
♦ a identificação de grupos vulneráveis ou de necessidades que de-

mandam intervenções específicas (por exemplo, população indígena, gru-
pos assentados, quilombolas, alimentação e nutrição, atividade física, aci-
dentes e violências, etc.).

A análise situacional, além do acima explicitado, compreenderá tam-
bém as vertentes identificadas a seguir:

♦ Vigilância em saúde: analisar a atuação voltada a eliminar, dimi-
nuir, controlar ou prevenir doenças, agravos e riscos à saúde, bem como a
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intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à
saúde.

♦ Atenção básica: analisar a organização e o funcionamento, com
destaque para aspectos ligados ao acesso às ações e serviços de saúde, à
estratégia de saúde da família e à qualidade e humanização do atendi-
mento.

♦ Assistência ambulatorial especializada: analisar a organização e o
funcionamento, com destaque para oferta e demanda de serviços, incor-
poração tecnológica, articulação e fluxo entre os diferentes níveis assis-
tenciais, a resolubilidade e os mecanismos de regulação.

♦ Assistência hospitalar: analisar a organização e o funcionamento
dos serviços próprios e o perfil dos estabelecimentos conveniados, com
destaque para o porte, o número de leitos destinados ao SUS e a disponi-
bilidade de equipamentos hospitalares.

♦ Assistência de urgência e emergência: analisar a organização e o fun-
cionamento com ênfase na estrutura física e tecnológica; atendimento
pré-hospitalar; qualificação da equipe profissional; disponibilidade de
transportes para transferência de pacientes; unidades de pronto atendi-
mento não hospitalares e estruturação dos mecanismos de regulação.

♦ Assistência farmacêutica: analisar a organização e a prestação dessa
assistência, compreendendo desde o acesso ao elenco básico e o forneci-
mento dos medicamentos excepcionais, até o financiamento.

Determinantes e condicionantes de saúde

Nesse eixo, deverão ser identificadas as medidas intersetoriais que se
configuram determinantes e/ou condicionantes da situação de saúde ou
da atenção à saúde, desenvolvidas nas respectivas esferas de governo.

A partir dessa identificação, caberá analisar a integração do setor
saúde nos espaços de formulação, implementação e monitoramento das
políticas públicas. Como exemplo, figuram: meio ambiente/saneamento,
ciência e tecnologia, defesa do consumidor (Ministério Público) e educa-
ção (como a formação de profissionais para o setor saúde).

Gestão em saúde

Nessa análise, estarão compreendidos o planejamento, a descentrali-
zação/regionalização, o financiamento, a participação social, a gestão do
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trabalho e da educação em saúde, a infraestrutura e a informação em
saúde.

♦ Planejamento: analisar a estrutura, organização e operacionaliza-
ção do processo de planejamento, bem como a sua interação com o centro
de decisão.

· ♦ Descentralização/regionalização: analisar a cooperação entre as
esferas de governo; estratégia de coordenação de promoção da equidade;
funcionamento da comissão intergestores; funcionamento e participação
no Colegiado de Gestão Regional; Termo de Compromisso de Gestão;
desenho das redes regionalizadas de atenção à saúde.

♦ Financiamento: analisar as transferências entre as esferas de ges-
tão; gasto público total; execução orçamentária e financeira; fundo de
saúde e critérios e regulamentação do financiamento.

♦ Participação social: analisar a articulação entre os gestores e os
Conselhos de Saúde; as resoluções e deliberações dos Conselhos e das
Conferências de Saúde; as condições de funcionamento dos Conselhos
de Saúde e movimentos sociais.

♦ Gestão do trabalho em saúde: analisar a composição da equipe de
saúde; tipos de vínculos; mecanismos de negociação com os profissionais
de saúde; e planos de cargos e salários; identificar os principais problemas
decorrentes da precarização do trabalho. Como exemplo, verificar os me-
canismos de valorização dos trabalhadores e os aspectos relativos à huma-
nização das relações de trabalho.

♦ Educação em saúde: analisar os processos de educação em saúde e
identificar os mecanismos de cooperação técnica e de articulação com
instituições de ensino, de serviços e de participação social.

♦ Informação em saúde: identificar os bancos de dados existentes,
analisando a sua alimentação, qualidade e utilização na produção de in-
formações necessárias ao processo de tomada de decisões. Identificar as
distintas fontes de dados disponíveis e verificar a compatibilização dos
diferentes instrumentos de coleta de dados.

♦ Infraestrutura: analisar os recursos logísticos, a rede física e os
projetos de investimento.

Formulação dos objetivos, diretrizes e metas

Como assinalado anteriormente, o momento subsequente à análise
situacional é o de formulação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano de
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Saúde. Essa formulação deverá ser feita consoante aos mesmos três eixos
adotados na análise situacional, quais sejam: (i) condições de saúde da popu-
lação; (ii) determinantes e condicionantes de saúde; e (iii) gestão em saúde.

Os objetivos expressam o que se pretende fazer acontecer a fim de
superar, reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados.

A proposição de objetivos tem a ver não só com a explicação dos
problemas, mas também com os resultados do processo de análise de sua
viabilidade. É importante considerar a viabilidade política, econômica,
técnico-organizacional e realizar a análise de coerência dos objetivos com
as políticas de governo. Se bem formulado, o objetivo descreverá a situação
a ser alcançada.

Para exemplificar, é transcrito, abaixo, um objetivo formulado no
escopo do Plano Nacional de Saúde 2004/2007.

“Efetivar a atenção básica como espaço prioritário de organização
do SUS, usando estratégias de atendimento integral — a exemplo da
saúde da família — e promovendo a articulação intersetorial e com os
demais níveis de complexidade da atenção à saúde”.

Como fica claro no exemplo, efetivar traduz a situação a ser alcan-
çada no que se refere à organização da atenção básica. Se o objetivo é
efetivar, significa que esse modelo de atenção já está implantado e o que
se pretende alcançar é a sua consolidação.

As diretrizes são formulações que indicam as linhas de ação a serem
seguidas. São expressas de forma objetiva — sob a forma de um enun-
ciado-síntese — e visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do
Plano de Saúde.

Mantendo a lógica do exemplo apresentado acima, uma das diretri-
zes definidas no PNS para o alcance do objetivo selecionado é: “Expan-
são e efetivação da atenção básica de saúde”.

Estratégia é a forma que se pretende adotar ou operacionalizar de-
terminada diretriz. Por exemplo: para o cumprimento da diretriz desta-
cada, uma estratégia é a “ampliação das equipes de saúde da família, às
quais deverão ser asseguradas as condições necessárias à resolubilidade,
com qualidade, de seu trabalho”.
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Prioridades são as medidas que serão privilegiadas ou que terão cará-
ter essencial. No texto de contextualização da diretriz tomada como exem-
plo — “Expansão e efetivação da atenção básica de saúde” —, destacam-
-se como prioridades a “adequação e instalação de unidades básicas de
saúde, ao lado da integração da atenção básica com os demais níveis da
atenção”.

As metas são expressões quantitativas de um objetivo. As metas con-
cretizam o objetivo no tempo e esclarecem e quantificam “o quê”, “para
quem”, “quando”.

No âmbito do Plano de Saúde, a definição de metas para o período
de quatro anos deve ser feita com especial atenção, visto que dizem respeito
à efetividade das medidas adotadas sobre a situação de saúde da popula-
ção e da gestão do Sistema de Saúde. Assim, as metas devem ser devidamen-
te qualificadas, o que significa analisar de que forma elas serão apuradas. Por
exemplo: que indicadores serão usados e quais são as fontes de dados ou
que estudos deverão ser desenvolvidos, inclusive como, quando e quem os
desenvolverá.

Indicador é um índice que reflete uma situação determinada, a partir
da relação entre variáveis, que permite medir mudanças e determinar o
grau de cumprimento de metas.

As variáveis são os dados sobre determinado fato ou situação que
compõem o numerador e o denominador do indicador.

A título de exemplo, e ainda seguindo a lógica do PNS 2004-2007,
para o objetivo de “efetivar a atenção básica como espaço prioritário de
organização do SUS, usando estratégias de atendimento integral — a
exemplo da saúde da família — e promovendo a articulação intersetorial
e com os demais níveis de complexidade da atenção à saúde” e para o
cumprimento da diretriz: “expansão e efetivação da atenção básica de
saúde”, foram definidas, entre outras, as seguintes metas:
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Cabe reafirmar que os objetivos, as diretrizes e as metas são para um
período de quatro anos. Assim, devem ser agregadas de forma que possi-
bilite 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 desagre-
gação que permita a sua análise ao final de um ano orçamentário.

Se os objetivos e as metas estiverem suficientemente claros e precisos,
a elaboração da Programação Anual de Saúde será bastante facilitada.
Vale reiterar que a Programação compreende o desdobramento e o deta-
lhamento do Plano de Saúde para um ano orçamentário.

Em síntese, do ponto de vista da estrutura, o Plano de Saúde conterá,
minimamente, o seguinte formato:
♦ análise situacional;
♦ objetivos, diretrizes e metas.
Os eixos norteadores para a apresentação da análise situacional e dos
objetivos, diretrizes e metas são:
♦ condições de saúde da população;
♦ determinantes e condicionantes de saúde; e
♦ gestão em saúde.

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

A Programação Anual de Saúde é o instrumento que operacionaliza
as intenções expressas no Plano de Saúde.

Ampliar para 30 mil o número de equipes de saúde da
família

Implantar, nos 231 municípios com mais de 100 mil
habitantes, o Projeto de Expansão de Saúde da Famí-
lia (Proesf )

Ampliar para 18 mil o número de equipes de saúde
bucal.

2004-2007

2004-2007

2004-2007
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Na Programação, são detalhadas — a partir dos objetivos, das dire-
trizes e das metas do Plano de Saúde — as ações, as metas anuais e os
recursos financeiros que operacionalizam o respectivo Plano. É impor-
tante identificar também as áreas responsáveis e as parcerias necessárias
para a execução das ações, as quais representam o que se pretende fazer
para o alcance dos objetivos.

Cabe assinalar que a Programação Anual de Saúde reúne o con-
junto das iniciativas a serem implementadas pela respectiva esfera de ges-
tão em determinado ano. A elaboração da Programação deve ser coorde-
nada pela área de planejamento ou, no caso de não existir, por uma equipe
designada para tal.

Em outras palavras, isso significa que a Programação Anual de
Saúde contém — de forma sistematizada, agregada e segundo a sua es-
trutura básica — as programações de áreas específicas. Os resultados de-
correntes da implementação da Programação compõem o Relatório Anual
de Gestão (p. 19).

O horizonte temporal da Programação Anual de Saúde coincide com
o período definido para o exercício orçamentário, ou seja, um ano calen-
dário. Portanto, as bases legais para sua elaboração são a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 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 (pp. 29 e ss).

O propósito da Programação é determinar o conjunto de ações que
permitam concretizar os objetivos definidos no Plano de Saúde. Assim
sendo, a Programação pode ser entendida como um processo instituído
no âmbito do SUS, resultante da definição, negociação e formalização
dos pactos entre gestores.

São objetivos da Programação Anual de Saúde
♦ integrar o processo geral de planejamento das três esferas de go-

verno de forma ascendente, coerente com os respectivos planos munici-
pal, estadual e nacional de saúde, para o ano correspondente;

♦ consolidar o papel do gestor na coordenação da política de saúde;
♦ viabilizar a regulação, o controle e a avaliação do sistema de saúde;
♦ definir a macroalocação dos recursos do SUS para o financiamen-

to do sistema;
♦ promover a integração dos sistemas municipais de saúde;
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♦ explicitar o pacto de gestão e o comando único em cada esfera de
governo;

♦ contribuir no desenvolvimento de processos e métodos de avalia-
ção de resultado e controle das ações e serviços de saúde.

Como já assinalado, atualmente existem no SUS distintos instru-
mentos e sistemas informatizados de programação, como a Programação
Pactuada Integrada da Assistência (PPI/Assistência) e a Programação
das Ações de Vigilância em Saúde (PVS). Esses instrumentos apresen-
tam aberturas programáticas específicas de acordo com o objeto da pac-
tuação. Assim sendo, na PPI estão pactuados os procedimentos e recursos
financeiros relativos à assistência à saúde.

Essas considerações são importantes para subsidiar a elaboração do
instrumento de Programação Anual de Saúde que, no contexto do Pla-
nejaSUS, deve assegurar o desenvolvimento do Plano e contemplar o con-
junto das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Em síntese, do ponto de vista da estrutura, a Programação Anual de
Saúde conterá, minimamente, o seguinte formato:
♦ definição das ações que, no ano específico, irão garantir o alcance
dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde;
♦ estabelecimento das metas anuais;
♦ definição dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento
da Programação.

As ações são as medidas ou iniciativas concretas a serem desenvolvidas e
que deverão contribuir para o alcance dos objetivos e das metas pro-
postas no Plano de Saúde.

São exemplos de ações:
♦ contratar profissionais para compor as equipes de saúde bucal;
♦ realizar cursos para as equipes de saúde bucal.
As metas anuais da Programação são expressões quantitativas das

ações definidas. O estabelecimento das metas anuais deve ter em conta as
metas definidas no Plano de Saúde. Considerando as ações apresentadas
anteriormente, são exemplos de metas anuais da Programação:

♦ contratar x dentistas e y técnicos em higiene dental;
♦ realizar x cursos para as equipes de saúde bucal.
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RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento que apresenta os resul-
tados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (art.
4.o da Portaria 3.332/2006).

Os resultados alcançados são apurados com base no conjunto de
ações e metas que foi definido na Programação Anual de Saúde.

Cabe destacar que, ao final do período de vigência do Plano de
Saúde, é necessário que seja feita a sua avaliação, retratando os resultados
efetivamente alcançados, de modo que subsidie a elaboração do novo Pla-
no, com as correções de rumos que se fizerem necessárias e a inserção de
novos desafios ou inovações. Para tanto, os Relatórios Anuais de Gestão
configuram-se insumos privilegiados. Essa avaliação, como assinalado no
item 1 e destacado no item 6 deste guia, além de contemplar aspectos
qualitativos e quantitativos, envolve também uma análise acerca do pro-
cesso geral de desenvolvimento do Plano, registrando os avanços obtidos,
os obstáculos que dificultaram o trabalho, bem como as iniciativas ou
medidas que devem ser desencadeadas (pp. 19 e 20).

O Relatório Anual de Gestão deverá ser elaborado na conformidade
da Programação e indicar, incluídas as eventuais necessidades de ajustes
no Plano de Saúde. Esse relatório é também instrumento das ações de
auditoria e de controle (pp. 31 e 32).

Em síntese, do ponto de vista da estrutura, o Relatório Anual de Gestão
conterá, minimamente:
♦ o resultado da apuração do cumprimento do conjunto das ações e
metas contido na Programação Anual;
♦ a análise da execução da programação (física e orçamentária/finan-
ceira);
♦ as recomendações (por exemplo, revisão dos indicadores, reprogra-
mação).

Portanto, além de apresentar o desempenho da execução das ações e
o grau de cumprimento das metas da Programação Anual de Saúde, o
Relatório Anual de Gestão fornece as bases para o ajuste do Plano e indi-
ca os rumos para a programação do ano seguinte.
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Considerações finais

A prática do planejamento instituída no Brasil deu tratamento espe-
cífico à questão da periodicidade e da subdivisão das suas tarefas. Aqui o
planejamento em saúde se desdobra nos três “instrumentos” acima apresen-
tados e é fácil entender que isso é uma necessidade emanada da prática:
planos são projetos para períodos mais longos do que o ano orçamentário;
no entanto, há necessidade de programar e avaliar as atividades periodica-
mente e, no caso, seguindo o formato de anos calendários da administra-
ção em geral. Finalmente, assim como a gestão da saúde mostrou a neces-
sidade de abrir caminhos de pactuação entre entes federados, assim a
prática do planejamento em saúde demonstrará a necessidade de apro-
fundar a organização do sistema e a racionalização das práticas na saúde.
É neste contexto que teorias e práticas se encontram e se potencializam
mutuamente e é por aí que o PlanejaSUS mostrará seus acertos e proble-
mas. A tarefa imediata é cuidar da capacitação do pessoal com atuação na
área do planejamento e observar os resultados no desenvolvimento do
SUS e na elevação do nível de saúde da população brasileira.
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