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Passos 

 O segundo passo para a elaboração do plano é a formulação 
dos diretrizes objetivos,  metas, que também devem ser 
organizados  acordo com os eixos definidos nas conferências e 
nas definições do Governo. 

   Na formulação dos objetivos é necessário considerar não 
apenas os problemas, mas também a viabilidade política, 
econômica, técnico-organizacional e a coerência com as 
políticas do governo.(planos de governo)



PLANEJAMENTO no SUS (Instrumentos

DIAGNÓSTITC
O

DIRETRIZES 
CONSELHOS DE 

SAÚDE/ 
CONFERÊNCIAS 

DE SAÚDE

DIRETRIZES DO 
GOVERNO

PLANO DE SAÚDE

• Diretrizes — Expressam as escolhas estratégicas e prioritárias definidas em 
função das características epidemiológicas, da organização dos serviços, do 
sistema de saúde, das políticas de saúde, de governo e das Conferências de Saúde.
 

• Objetivos — Expressam os resultados desejados para o alcance das 

diretrizes estabelecidas. 
 

• Metas — Expressam a medida de alcance do Objetivo. Um mesmo Objetivo pode 

apresentar mais de uma meta em função da relevância destas para o seu alcance. 
 

• Indicadores — Dimensionam e permitem a avaliação do alcance dos objetivos. 



DIRETRIZ – São formulações que indicam as linhas de ação a 
serem seguidas. São expressões de forma objetiva – sob a 
forma de um enunciado – síntese – e visam delimitar a estratégia 
geral e as prioridades do Plano de Saúde

EXEMPLO: Qualificação e Humanização na Atenção á Saúde – 
Expansão e Efetivação da  Atenção Básica.

Através do exemplo, é possível perceber que efetivar traduz a 
situação a ser alcançada no que se refere à atenção básica. 
Nesse caso, efetivar é utilizado porque esse modelo de
atenção (atenção básica) já está implantado e o que se quer 
alcançar é a sua consolidação.



OBJETIVO – Expressa o que se preten0de fazer 
acontecer a fim de superar, reduzir, eliminar ou 
controlar os problemas identificados.

EXEMPLO: “Efetivar a atenção básica como 
espaço prioritário de organização do SUS, usando 
estratégias para assegurar quali f icação na 
a s s i s t ê n c i a  e  n o  a c o m p a n h a m e n t o  d o s 
municípios.”



METAS - As metas são expressões quantitativas de um objetivo, 
elas concretizam o objetivo no tempo, esclarecem e quantificam “o 
que”, “para quem”, “quando”.

EXEMPLO: Implantar 04 equipes de ESF

AÇÕES – São as medidas ou iniciativas concretas a serem 
desenvolvidas e que deverão contribuir para o alcance dos 
objetivos e das metas propostas no Plano de Saúde.

EXEMPLO: Implantar equipes de Programa de Saúde Familiar 
Bucal (PSFB)



    Nesse sentido, deve-se ter bastante cuidado ao elaborá-las para 
o per íodo de quatro anos.  Assim,  as metas devem ser 
devidamente 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 a situação determinada, a 
partir da relação entre variáveis que permite medir mudanças e 
determinar o grau de cumprimento das metas.

EXEMPLO: nº de equipes ESF implantadas

.
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