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Introdução

Conforme descrito no Manual de Planejamento do SUS o plano de saúde norteará a
elaboração do planejamento e orçamento do governo no tocante à saúde.

Cada município possui autonomia para definir as linhas gerais do processo de
elaboração no seu Plano Municipal de Saúde, em harmonia com os princípios e
diretrizes adotadas na legislação básica e normas do SUS.

Este guia busca sugerir a estrutura e as fontes de informação a serem utilizadas na
elaboração do Plano Municipal de Saúde.

1º - Formação do Grupo de Trabalho Municipal

Composição:

- Gestor municipal;

- Coordenador de planejamento do município;

- Equipe técnica quando necessário;

Caso as condições do município permitam, poderão ser envolvidos outrosprofissionais.

Atribuições:

- Conhecer o processo de Planejamento Regional Integrado e ter domínio das suas
etapas;
- Elaborar e monitorar o plano de ação municipal;
- Elaborar cronograma de reuniões e garantir seu cumprimento;
- Promover e coordenar as reuniões para o PRI a nível municipal;
- Realizar o levantamento de todas as informações necessárias para a execução das
etapas sempre que necessário;
- Estimular e incentivar a participação da equipe técnica nas etapas que cabem a eles;
- Trabalhar de forma integrada com os Grupos de Trabalho Macrorregional e Estadual;
- Participar das oficinas, seminários e reuniões de alinhamento promovida pelo Grupo
de Trabalho Macrorregional e Estadual;
- Manter o gestor municipal sempre informado de todas as tarefas executadas;
- Estimular a participação dos gestores municipais nas ações necessárias ao
desenvolvimento do processo no município;
- Elaborar o plano de ação das etapas municipais do Planejamento Regional Integrado-
PRI no município;
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2º Levantamento das informações e elaboração da Análise da Situação de Saúde

Para subsidiar a identificação dos problemas e necessidades de saúde da população de
um município, a equipe de trabalho precisará:

Realizar o levantamento de dados e transformá-los em informação;

Para tomar a decisão o indivíduo precisa de dados, informações e conhecimentoacerca da
questão a ser decidida.

Identificação do município e da secretaria municipal de saúde:

- Dados de identificação do município
- Apresentação do território, limites, área geográfica, economia, renda
- População, número de habitantes e sua distribuição por faixa etária e sexo, estrutura
etária, crescimento populacional, pirâmide etária, distribuição segundo área de
residência (urbana/rural), índice de envelhecimento, esperança de vida ao nascer,
grupos vulneráveis (indígenas, assentados, quilombolas)
- Educação (nível escolaridade, taxa de analfabetismo, rede de educação)
- Estrutura Sanitária (abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo)
- Estrutura Organizacional da SMS
- Recursos Humanos da SMS

As seguintes fontes podem ser utilizadas no levantamento desses dados:

Fonte Primária
IBGE - https://www.ibge.gov.br/
IMB - https://www.imb.go.gov.br/
SPRI - https://extranet.saude.go.gov.br/spri

Caracterização da população:

Número de habitantes do município e sua distribuição por faixa etária e por sexo,bem
como sua distribuição segundo área de residência (urbana/rural).

Análise Situacional de Saúde “é caracterizada por processos analítico-
sintéticos que permitem expressar, medir e explicar o perfil de saúde-
doença de uma população, incluindo os agravos e problemas de saúde, assim
como seus determinantes” (OPAS, 1999).

https://www.ibge.gov.br/
https://www.imb.go.gov.br/
https://extranet.saude.go.gov.br/spri
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Crescimento populacional

- o índice de envelhecimento
- a estrutura etária da população
- a taxa de fecundidade
- a esperança de vida ao nascer

As seguintes fontes podem ser utilizadas no levantamento desses dados:

Fonte Primária
IBGE - https://www.ibge.gov.br/
IMB - https://www.imb.go.gov.br/
SPRI - https://extranet.saude.go.gov.br/spri

Caracterização das condições de vida da população;

- acesso ao abastecimento de água;
- coleta de lixo e dejetos
- esgotamento sanitário
- condições das habitações
- acesso a vias de transporte
- segurança e lazer
- nível educacional
- inserção no mercado de trabalho, tipo de ocupação, nível de renda
- formas de organização social, religiosa e política

As seguintes fontes podem ser utilizadas no levantamento desses dados:

Fonte Primária
IBGE - https://www.ibge.gov.br/
IMB - https://www.imb.go.gov.br/
SPRI - https://extranet.saude.go.gov.br/spri

Situação de saúde do município :

- taxa de natalidade
- taxa de mortalidade infantil e materna
- taxa de mortalidade geral e por sexo
- morbidade hospitalar
- morbidade sistema de informação de agravos de notificação
- imunizações e doenças imunopreviníveis

As seguintes fontes podem ser utilizadas no levantamento desses dados:

Fonte Primária

https://www.ibge.gov.br/
https://www.imb.go.gov.br/
https://extranet.saude.go.gov.br/spri
https://www.ibge.gov.br/
https://www.imb.go.gov.br/
https://extranet.saude.go.gov.br/spri
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Caderno de Informações em Saúde do DATASUS
http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/sc.htm
SPRI - https://extranet.saude.go.gov.br/spri

Caracterização do perfil epidemiológico;

- conjunto de dados de morbi-mortalidade desagregados segundo raça, sexo e faixaetária.
- estrutura das redes de assistência existente no município, bem como produção dos
serviços de saúde:

- Atenção Básica: Unidades básicas de saúde, organização, funcionamento, nº de equipes
de Estratégia de Saúde da Família (ESF), distribuição das equipes no município; Núcleos
de Apoio Estruturados; CAPS ou estrutura de saúde mental; Saúde Bucal; humanização do
atendimento; Centro de referencia COVID-19.

- Assistência Ambulatorial Especializada: Centros de Referência (oferta e demanda de
serviços, resolubilidade); Diagnose; Laboratório Municipal; Serviço de Centro de Testagem
e Aconselhamento (CTA) em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Sistema de
Informações utilizados no município;; Serviços de referência e contra-referência;
incorporações tecnológicas.

- Vigilância em Saúde: Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância
Ambiental e Controle de Zoonoses.

- Assistência Hospitalar: Hospitais (organização, funcionamento, porte, número leitos
destinados ao SUS, disponibilidade de equipamentos) serviços de referência e contra-
referência.

- Assistência de Urgência e Emergência: Unidade de Pronto Atendimento - UPA; Serviço
Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) (Organização funcionamento, mecanismos de
regulação) .

- Assistência Farmacêutica: analisar a organização e a prestação da assistência –
medicamentos básicos e excepcionais.

As seguintes fontes podem ser utilizadas no levantamento desses dados:

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de saúde (CNES): http://cnes.datasus.gov.br/
Informações referentes a produção ambulatorial e hospitalar do município utilize o SIA e o
SIH. http://www.datasus.gov.br

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/sc.htm
https://extranet.saude.go.gov.br/spri
http://cnes.datasus.gov.br/
http://www.datasus.gov.br
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Utilização de todos os sistemas de informação da vigilância epidemiológica (SINAN, SIM,
SINASC, API, SIAIU, etc.)
SPRI - https://extranet.saude.go.gov.br/spri

Caracterização do Sistema Municipal de Saúde;

- Infra-estrutura: recursos logísticos, rede física, projetos de investimento, distribuição e
utilização de recursos humanos e materiais.

- Gestão: base jurídico-política, estrutura organizacional, descentralização e processos de
gestão – planejamento, gestão do trabalho, educação permanente, controle social,
informação em saúde, etc.

- Financiamento: transferências entre as esferas de gestão, gasto público total, execução
orçamentária e financeira, fundo de saúde e regulamentação do financiamento;

- Organização: formas de organização dos serviços existentes nos vários níveis de atenção;

- Produção/Prestação de serviços: volume, tipo, relação oferta-demanda, acessibilidade.
As seguintes fontes podem ser utilizadas no levantamento desses dados:

Fonte Primária
SIOPS - http://siops.datasus.gov.br/
SPRI - https://extranet.saude.go.gov.br/spri

Indicadores do Previne Brasil

- avaliação das tendências demonstradas na série histórica dos indicadores.

3º - Identificação e explicação dos problemas

Para a identificação, podemos classificar de duas formas os Problemas de Saúde:
- problemas de Estado de Saúde da População;
- problemas do Sistema e dos Serviços de Saúde.

A identificação de problemas de saúde de uma determinada população exige que se
caracterize a população de acordo com as seguintes variáveis:

- biológicas (sexo, idade);

- ambientais (relações com o meio ambiente e espaço de trabalho);

- sócio-econômicas (renda, inserção no mercado de trabalho, ocupação, etc.);

- culturais (grau de instrução, hábitos, comportamentos, etc.) e políticas.

A partir dos principais problemas de saúde em um determinado território, deve-se

https://extranet.saude.go.gov.br/spri
http://siops.datasus.gov.br/
https://extranet.saude.go.gov.br/spri
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buscar definir prioridades quanto às soluções para reduzir esses problemas e elaborar
um Plano de Ação baseado nessas prioridades.

O que move a análise situacional são as perguntas e essas perguntas devem fazer com
que o grupo conheça o território em que atua, portanto para um bom Planejamento em
Saúde, o grupo precisa saber:

 O quê? (Problema)

 Quando? (Atual ou potencial)

 Onde? (Territorialização)

 Quem? (Que indivíduos ou grupos sociais)

Os problemas do Sistema e dos Serviços de Saúde podem ser descritos em termos:
Quantitativos:

Identificar limitações ou excesso de recursos (físicos, materiais, humanos, informação ou
poder);
Identificar formas de organização do sistema e produção de serviços.

Qualitativos:
Identificar adequação/inadequação da situação existente a uma situação ideal que se
toma como padrão ou norma.

Para fazer a análise situacional são necessárias informações confiáveis que produzam
conhecimentos válidos para o planejamento.

4º - Priorização dos problemas identificados

Para a priorização dos problemas do estado de saúde da população podemos utilizar as
seguintes questões:

- Qual o tamanho do problema?
- Qual a importância política, cultural e técnica do problema?

- Há conhecimento, recursos materiais ou financeiros para a resolução do
problema?

Para a priorização dos problemas do sistema e dos serviços de saúde podemos utilizar
as seguintes questões:

- Qual a importância do problema?
- Qual a intensidade de ameaça à estabilidade do sistema?
- Há recursos disponíveis (técnicos, administrativos e financeiros) para a

execução das ações para o enfrentamento do problema?
- Há capacidade política, técnica ou gerencial para desenvolvimento de ações
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pararesolução do problema?
Para responder essas perguntas podemos usar algumas ferramentas:

Matriz Importância X Urgência¹

Cada problema deve ser avaliado de acordo com sua importância e urgência. O grau de

importância atribuído a um problema refere-se ao seu nível de impacto ao grupo.

Quanto mais impacto, maior a importância. Por urgência entende-se quão imediata é a

necessidade de resolução do problema. A ferramenta baseia-se no Princípio de

Eisenhower para gestão do tempo, que classifica as atividades conforme seu grau de

urgência e importância, definindo as prioridades, conforme ilustrado:

Fonte: COLLELA (2013)

Nessa perspectiva, os problemas devem ser classificados nos quadrantes seguindo os

critérios:

Quadrante 1: problemas importantes e urgentes; que estão impactando as atividades

do grupo e necessitam de uma resolução imediata.

Quadrante 2: problemas urgentes, mas não importantes; necessitam

de resolução imediata, mas não impactam diretamente as atividades do grupo.

Quadrante 3: problemas importantes, mas não urgentes. São aqueles que não

requerem uma resolução imediata, mas que estão impactando as atividades.

Quadrante 4: problemas não importantes e não urgentes; aqueles que não necessitam

de uma resolução imediata e nem acrescentam valor ao grupo.
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A prioridade de resolução do problema inicia-se no quadrante 1 e regride até o

quadrante 4.

O grupo deve entrar em consenso quanto à classificação dos problemas nos seus

respectivos quadrantes. Se na dinâmica da identificação dos problemas são utilizados

postits ou tarjetas para relacionar os problemas, essa matriz pode ser reproduzida num

quadro em dimensão maior para que a classificação esteja clara para todos.

Matriz Esforço x Impacto¹

Por esforço, entende-se o volume de trabalho necessário para que o problema seja

solucionado, ou seja, quanto o grupo precisará dedicar-se nas ações corretivas. Quanto

menor o esforço necessário para corrigir um problema, mais rápido poderá ser

resolvido e mais cedo o grupo obterá os resultados dessa ação. Por impacto ou

benefício, entende-se o ganho obtido para o grupo ou para o projeto com a resolução do

problema. Quanto maior o benefício, mais resultado a resolução do problema agregará

ao grupo.

A prioridade na resolução de problemas seguirá a regra de resolver primeiro o que

agrega maior valor, ou seja, o impacto é mais alto. Após a avaliação pelos benefícios,

serão priorizados os problemas que demandam menor esforço:

Fonte: COLLELA (2013)

Ao utilizar esta técnica, os problemas devem ser classificados nos quadrantes seguindo

os critérios:
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Quadrante 1: impacto alto, esforço baixo, ou seja, problemas cuja resolução

apresenta alto valor agregado para grupo e/ou projeto e não demandam muito esforço.

Resolver imediatamente.

Quadrante 2: impacto alto, esforço alto. A resolução do problema agrega valor,

porém o esforço para a resolução é alto. Recebem a segunda prioridade de resolução.

Quadrante 3: impacto baixo, esforço baixo. Problemas de rápida resolução, porém

sem grande acréscimo de valor ao grupo. Recebem a terceira prioridade de resolução.

Quadrante 4: impacto alto, esforço alto. Problemas que demandam um alto esforço e

o benefício da resolução não agrega grande valor ao grupo. Devem receber a última

prioridade de resolução.

A utilização da Matriz Esforço x Impacto é indicada quando a grande maioria dos

problemas a ser resolvida é de ordem técnica.

Matriz GUT¹

Ferramenta usada para definir prioridades, dadas as diversas alternativas de ação,

respondendo racionalmente a duas questões básicas: o que se deve fazer primeiro?

Por onde começar? Essa Matriz utiliza as variáveis Gravidade, Urgência e Tendência

do fenômeno, que explicitamos a seguir:

Gravidade: representa o impacto do problema analisado, caso ele venha a acontecer. É
analisado sob aspectos como tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações etc.,
considerando sempre seus efeitos a médio e longo prazo, caso o problema em questão
não seja resolvido;
Urgência: prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um determinado
problema. Quanto maior a urgência, menor o tempo disponível para resolução.
Tendência: representa o potencial de crescimento do problema; a probabilidade de se
tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento, redução
ou desaparecimento do problema.
Para cada problema levantado o grupo atribui uma nota de 1 a 5 para cada variável. A
pontuação final para cada problema será o produto entre as três variáveis. O Quadro
abaixo mostra a definição dos critérios para a nota em cada um dos quesitos. Todos os
problemas devem ser avaliados e classificados, e as notas em cada um dos quesitos
devem ser um consenso entre o grupo.
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5º - Compatibilização dos problemas priorizados com as propostas da Conferência
Municipal de Saúde

A Conferência Municipal de Saúde configura a participação social na definição de

objetivos de médio e longo prazo para o desenvolvimento da saúde pública municipal,

devendo, portanto, ter suas propostas incorporadas no Plano Municipal de Saúde.

Problemas priorizados x Propostas da Conferência de Saúde
A compatibilização visa estabelecer uma coerência entre o que foi priorizado nas

reuniões e aquilo que foi considerado importante pela plenária do Conselho

Municipal de Saúde.

Caso não tenham realizado as Conferências de Saúde sugerimos que visitem o

documento ORIENTAÇÕES PARA CONFERÊNCIAS E PLANOS MUNICIPAIS

DE SAÚDE – 2021 elaborado pelo COSEMS-GO: https://cosemsgo.org.br/wp-

content/uploads/2021/04/ORIENTACOES-CONFERENCIAS-E-PMS-2021.pdf

6º - Formulação dos Compromissos do PMS – DOMI

Na sequência da conclusão da análise de situação, a equipe de trabalho do Plano

Municipal de Saúde deve formular as Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores –

DOMI.Esse processo deve levar em conta a situação concreta de cada município e as

aspirações, interesses e necessidades dos diversos grupos populacionais, considerando

os problemas identificados, priorizados e explicados anteriormente.

https://cosemsgo.org.br/wp-content/uploads/2021/04/ORIENTACOES-CONFERENCIAS-E-PMS-2021.pdf
https://cosemsgo.org.br/wp-content/uploads/2021/04/ORIENTACOES-CONFERENCIAS-E-PMS-2021.pdf
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7º - Elaboração da previsão orçamentária

Para essa atividade, a equipe de trabalho deve ter em mãos o PPA do município, doperíodo

correspondente ao Plano Municipal de Saúde.

8º - Definição dos indicadores de acompanhamento e avaliação

Para o acompanhamento e avaliação das ações propostas em cada compromisso

sugere-se que seja construído um quadro de indicadores que permita medir o grau de

alcance dos objetivos.

O acompanhamento periódico do PMS permite ao gestor redirecionar rumos e

revisar o documento sempre que necessário.

9º - Formatação final do Plano Municipal de Saúde

Capa – com o nome do documento, a identificação do município e o período do PMS;

Contracapa – apresentando os gestores do município, a equipe de trabalho e os

colaboradores do PMS;

Introdução – citando as prerrogativas legais para elaboração do PMS, o processo de

construção, a forma de envolvimento do CMS e o contexto político em que o

município se encontra com relação às políticas de saúde;

Análise da Situação de Saúde – contendo a descrição da caracterização demográfica,

sócio-econômica, as condições de vida, o perfil epidemiológico da população, além

da forma de organização do sistema municipal de saúde e da sua rede de serviços.

Destacando, ainda, os principais problemas do Estado de Saúde da População e do
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Sistema e dos Serviços de Saúde;

“Diretrizes” do Plano Municipal de Saúde - descrevendo os seus compromissos, objetivos,

Ações estratégicas, metas ou resultados, responsáveis e os prazos correspondentes;

Previsão Orçamentária – com o quadro de compatibilização orçamentária,

sinalizando os Blocos de Financiamento do SUS e a alocação programática do PPA

municipal;

Indicadores de Acompanhamento e avaliação – com quadro de indicadores, conforme

apresentado no nono passo;

Anexos – contendo a portaria de nomeação da equipe de elaboração do PMS; a

resolução do CMS aprovando o PMS; gráficos e tabelas da análise de situação de

saúde [caso não componham o texto]; a série histórica dos indicadores da

Pactuação Interfederativa.

10º - Homologação do Plano Municipal de Saúde

Cumprindo com o seu papel deliberativo, o Conselho Municipal de Saúde deve

elaborar uma resolução em que aprova o Plano Municipal de Saúde, que deve ser

homologada pelo Secretário Municipal de Saúde, no prazo máximo de trinta dias,

apósa aprovação pelo plenário.

Quer aprofundar seu conhecimento?

Esse curso na plataforma da UNA-SUS pode te ajudar!

Fonte:https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46321

https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/46321
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