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Apresentação

Este volume da série Cadernos de Planejamento apresenta o 

Guia do Participante do Curso de Atualização para o Uso Prático dos 

Instrumentos Básicos do PlanejaSUS. Destina-se a orientar os protagonistas 

do processo proposto, pautado pela busca constante do diálogo aberto, capaz 

de estimular a reflexão acerca do planejamento no contexto do SUS. Esse 

processo, que pretende ir além da simples transferência de conhecimentos ou 

da assimilação de novas técnicas, envolve, de forma mais específica, os 

principais instrumentos conformadores da base de concretização do 

PlanejaSUS (Sistema de Planejamento do SUS): Plano de Saúde/PS, 

Programação Anual de Saúde/PAS e Relatório Anual de Gestão/RAG. 

O Curso é mais uma iniciativa no esforço de oferecer capacitação 

e formação continuada a profissionais, dirigentes e gestores no seu trabalho 

cotidiano de prover saúde, de forma oportuna e de qualidade, à população, 

compondo, nesta perspectiva, uma das três linhas de atuação na 

implementação do PlanejaSUS, adotada pelo Ministério do Saúde, por 

intermédio da sua Coordenação Geral de Planejamento da Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento da Secretaria Executiva (CGPL/SPO/SE). 

A segunda linha é a cooperação técnica e financeira destinada a 

possibilitar a organização e operação do processo de planejamento no SUS e, 

por conseguinte, a operacionalização do PlanejaSUS, com vistas a sua 

institucionalização no País. A disseminação constante de informações e a 

construção de conhecimento integram a outra grande linha de trabalho da 

CGPL/SPO no esforço de apoiar e promover o funcionamento do PlanejaSUS, 

de que exemplo esta série Cadernos de Planejamento. 

Este Guia do Participante, em função da própria metodologia 

adotada para o desenvolvimento do Curso, está aberto a adequações e 

aperfeiçoamentos que venham a ser apontados na sua implementação. Tal 

medida segue exemplo do que vem ocorrendo em relação àqueles volumes da 

série cujo foco são propostas e orientações na implementação do PlanejaSUS.
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Este é o seu GUIA de trabalho no Curso de Atualização para o Uso 

Prático dos Instrumentos do PlanejaSUS: o Plano de Saúde (PS), a Programação 

Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG). 

São objetivos do Curso:

a) desenvolver e/ou fortalecer em cada um e no conjunto dos 

participantes a capacidade de reflexão sobre a realidade do 

planejamento por eles vivenciada;

b) instrumentalizar os participantes para o enfrentamento dos 

desafios de formular e utilizar os instrumentos (PS, PAS e RAG) 

de forma crítica, criativa e inovadora; 

c) discutir sobre o monitoramento e a avaliação do processo de 

formulação e uso desses instrumentos.

As 24 horas de duração do Curso são destinadas à conversa e à 

discussão, com o objetivo maior de trocar conhecimentos e informações sobre as 

experiências com o planejamento de um modo geral, sobre o PS, a PAS e o RAG, 

assim como sobre o monitoramento e a avaliação destes instrumentos. Todo 

processo é vivenciado por intermédio de cinco Unidades de Estudo, compostas por 

atividades cujo desenvolvimento é orientado por um monitor (ou monitores).

O monitor (ou monitores) ajuda a conduzir o processo, estimulando o 

participante a trazer a sua vivência para a troca de informações resultantes das 

experiências e para acrescentar conhecimentos mais atualizados. A idéia é 

incorporar o saber e a vivência de todos e de cada um, visando em especial 

promover a qualidade do processo de planejamento e contribuir para a construção 

e consolidação da cultura do planejar.

Participe! Dê a sua contribuição! Traga sua experiência! Faça 

perguntas, questione, critique, avalie. Siga as orientações. Execute as tarefas 

solicitadas. Leia os textos. Faça anotações. Peça ajuda aos colegas e ao 

MONITOR.

Bom trabalho para todos.
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Pontos importantes para a realização 
do Curso com qualidade

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Lembre-se sempre que você é protagonista e sujeito desse processo, mas é 

fundamental para o desenvolvimento de todas as etapas estar atento às 

orientações do monitor.

Informe-se sobre os seus direitos e responsabilidades como membro do 

grupo.

Participe ativamente do processo, comprometa-se com a discussão, dê a 

sua opinião, faça perguntas, busque respostas, problematize e problematize-

se. 

Lembre-se que as atividades previstas ajudam a pensar, a inter-relacionar 

fatos, ideias, conceitos, referenciais. 

A explicitação e o reconhecimento de erros e equívocos fazem parte do 

processo, servindo de insumos e estímulos para o processo de construção do 

grupo.

O conflito é aceitável e assumido como força geradora da problematização.

No entanto, fuja de atitudes exaltadas e do ping-pong com outro(s) 

integrante(s) do grupo, evitando discussões ou debates que não constroem. 

Exercite a solidariedade e a capacidade de negociar, de superar conflitos, 

de buscar o consenso. Lembre-se que o trabalho em grupo favorece e 

fortalece esses valores.

Exercite a identificação de fragilidades, avanços, dificuldades e busque 

maneiras de superá-las, contorná-las ou minimizá-las, com o grupo e com o 

monitor.

Encare como estímulos os comentários, críticas, destaques ou reforços 

vindos do monitor ou do grupo. Não se deixe inibir por eles, pois é a partir desse 

processo que se constrói o conhecimento do grupo. 

Ajude o monitor no controle do tempo. 

Ao participar, seja prático, objetivo, direto.

Exercite a sua capacidade de síntese. 
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9

 Curso de atualização para o uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS: PS, PAS E RAG



Ü

Ü

Ü

Participe da elaboração de resumos e da busca do consenso. 

Participe do registro das falas nas folhas grandes de papel.

Participe das avaliações, exercitando seu olhar crítico.

Bom curso!!
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Objetivos

1. Acolher os participantes e promover a integração do grupo.

2. Informar sobre o curso: metodologia, carga horária, condução do 

processo, papel do monitor e papel dos participantes.

3. Analisar o processo de planejamento vivenciado pelos participantes, de 

um modo geral, e a influência deste processo na qualificação das práticas 

de gestão e na consolidação da cultura do planejamento.

Carga horária: 4 horas

Atividades

Atividade 1

Vamos nos apresentar?

Atividade 2

Para conhecer as expectativas do grupo sobre o processo que hoje iniciamos, 

vamos responder a seguinte questão:

O que espero deste Curso?

Atividade 3:

Como será desenvolvido o Curso? Quais são os nossos direitos? E as nossas 

responsabilidades?

Vamos fazer a leitura e comentar a apresentação e o texto introdutório deste 

Guia: “Pontos importantes para a realização do curso com qualidade”.

Atividade 4

Para iniciar o Curso propriamente dito, vamos ouvir um breve relato da 
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experiência de cada um sobre planejamento, a partir das três perguntas a 

seguir.

a) Tenho feito planejamento? De quê?

b) Com quem tenho feito planejamento? Como tenho feito?

c) O que tem ajudado nesse processo?

Atividade 5

Em continuidade, vamos fazer a leitura do texto nº 2: “Reflexões sobre 

planejamento".

Atividade 6

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento do processo de planejamento de um modo geral.

Atividade 7

Para concluir, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar se foram 

alcançados.

Para anotar:
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Texto nº 1 - Reflexões sobre 'saber ouvir'

(Atenção! Leia este texto individualmente. Entretanto, observe o comportamento 

do grupo e, se for o caso, sugira ao seu MONITOR a sua leitura junto com todo 

grupo).

“Um dos maiores problemas de comunicação, tanto a de massas como a 

interpessoal, é o de como o receptor, ou seja, o outro, ouve o que o emissor, ou 

seja, a pessoa, falou.

Numa mesma cena de telenovela, notícia de telejornal ou num simples papo 

ou discussão, observo que a mesma frase permite diferentes níveis de 

entendimento.

Na conversação, dá-se o mesmo. Raras, raríssimas, são as pessoas que 

procuram ouvir exatamente o que a outra está dizendo.

Diante desse quadro, venho desenvolvendo uma série de observações, e 

como ando bastante entusiasmado com a formulação delas, divido-as com o 

competente leitorado que, por certo, me ajudará passando-me as pesquisas que 

tenha a respeito.

Observe que:

1) Em geral o receptor não ouve o que o outro fala: ele ouve o que o outro 

não está dizendo.

2) O receptor não ouve o que o outro fala: ele ouve o que quer ouvir.

3) O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que já escutara 

antes e coloca o que o outro está falando naquilo que se acostumou a ouvir.

4) O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que imagina que o 

outro ia falar.

5) Numa discussão, em geral, os discutidores não ouvem o que o outro 

está falando. Eles ouvem quase que só o que estão pensando para dizer em 

seguida.

6) O receptor não ouve o que o outro fala, Ele ouve o que gostaria ou de 

ouvir ou que o outro dissesse.

7) A pessoa não ouve o que a outra fala. Ela ouve o que está sentindo.

8) A pessoa não ouve o que a outra fala. Ela ouve o que já pensava a 

respeito daquilo que a outra está falando.

9) A pessoa não ouve o que a outra está falando. Ela retira da fala da 

outra apenas as partes que tenham a ver com ela e a emocionem, agradem ou 

molestem.

13

 Curso de atualização para o uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS: PS, PAS E RAG



experiência de cada um sobre planejamento, a partir das três perguntas a 

seguir.

a) Tenho feito planejamento? De quê?

b) Com quem tenho feito planejamento? Como tenho feito?

c) O que tem ajudado nesse processo?

Atividade 5

Em continuidade, vamos fazer a leitura do texto nº 2: “Reflexões sobre 

planejamento".

Atividade 6

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento do processo de planejamento de um modo geral.

Atividade 7

Para concluir, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar se foram 

alcançados.

Para anotar:

12

Ministério da Saúde

Texto nº 1 - Reflexões sobre 'saber ouvir'

(Atenção! Leia este texto individualmente. Entretanto, observe o comportamento 

do grupo e, se for o caso, sugira ao seu MONITOR a sua leitura junto com todo 

grupo).

“Um dos maiores problemas de comunicação, tanto a de massas como a 

interpessoal, é o de como o receptor, ou seja, o outro, ouve o que o emissor, ou 

seja, a pessoa, falou.

Numa mesma cena de telenovela, notícia de telejornal ou num simples papo 

ou discussão, observo que a mesma frase permite diferentes níveis de 

entendimento.

Na conversação, dá-se o mesmo. Raras, raríssimas, são as pessoas que 

procuram ouvir exatamente o que a outra está dizendo.

Diante desse quadro, venho desenvolvendo uma série de observações, e 

como ando bastante entusiasmado com a formulação delas, divido-as com o 

competente leitorado que, por certo, me ajudará passando-me as pesquisas que 

tenha a respeito.

Observe que:

1) Em geral o receptor não ouve o que o outro fala: ele ouve o que o outro 

não está dizendo.

2) O receptor não ouve o que o outro fala: ele ouve o que quer ouvir.

3) O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que já escutara 

antes e coloca o que o outro está falando naquilo que se acostumou a ouvir.

4) O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que imagina que o 

outro ia falar.

5) Numa discussão, em geral, os discutidores não ouvem o que o outro 

está falando. Eles ouvem quase que só o que estão pensando para dizer em 

seguida.

6) O receptor não ouve o que o outro fala, Ele ouve o que gostaria ou de 

ouvir ou que o outro dissesse.

7) A pessoa não ouve o que a outra fala. Ela ouve o que está sentindo.

8) A pessoa não ouve o que a outra fala. Ela ouve o que já pensava a 

respeito daquilo que a outra está falando.

9) A pessoa não ouve o que a outra está falando. Ela retira da fala da 

outra apenas as partes que tenham a ver com ela e a emocionem, agradem ou 

molestem.

13

 Curso de atualização para o uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS: PS, PAS E RAG



10) A pessoa não ouve o que a outra está falando. Ouve o que confirme ou 

rejeite o seu próprio pensamento. Vale dizer, ela transforma o que a outra está 

falando em objeto de concordância ou discordância.

11) A pessoa não ouve o que a outra está falando: ouve o que possa se 

adaptar ao impulso de amor, raiva ou ódio que já sentia pela outra.

12) A pessoa não ouve o que a outra fala. Ouve da fala dela apenas 

aqueles pontos que possam fazer sentido para as idéias e pontos de vista que no 

momento a estejam influenciando ou tocando mais diretamente.

Esses doze pontos mostram como é raro e difícil conversar. Como é raro e 

difícil se comunicar! O que há, em geral, são monólogos simultâneos trocados a 

guisa de conversa, ou são monólogos paralelos, a guisa de diálogo. O próprio 

diálogo pode haver sem que, necessariamente, haja comunicação. Pode haver até 

um conhecimento a dois sem que necessariamente haja comunicação. Esta só se 

dá quando ambos os pólos ouvem-se, não, é claro, no sentido material de 

"escutar", mas no sentido de procurar compreender em sua extensão e 

profundidade o que o outro está dizendo.

Ouvir, portanto, é muito raro. É necessário limpar a mente de todos os ruídos 

e interferências do próprio pensamento durante a fala alheia.

Ouvir implica uma entrega ao outro, uma diluição nele. Daí a dificuldade de 

as pessoas inteligentes efetivamente ouvirem. A sua inteligência está em 

funcionamento permanente, o seu hábito de pensar, avaliar, julgar e analisar tudo 

interferem como um ruído na plena recepção daquilo que o outro está falando.

Não é só a inteligência a atrapalhar a plena audiência. Outros elementos 

perturbam o ato de ouvir. Um deles é o mecanismo de defesa. Há pessoas que se 

defendem de ouvir o que as outras estão dizendo, por verdadeiro pavor 

inconsciente de se perderem a si mesmas. Elas precisam "não ouvir" porque "não 

ouvindo" livram-se da retificação dos próprios pontos de vista, da aceitação de 

realidades diferentes das próprias, de verdades idem, e assim por diante. Livra do 

novo, que é saúde, mas as apavora. Não é, pois, um sólido mecanismo de defesa.

Ouvir é um grande desafio. Desafio de abertura interior; de impulso na 

direção do próximo, de comunhão com ele, de aceitação dele como é e como 

pensa. Ouvir é proeza, ouvir é raridade. Ouvir é ato de sabedoria.

Depois que a pessoa aprende a ouvir, ela passa a fazer descobertas 

incríveis escondidas ou patentes em tudo aquilo que os outros estão dizendo a 

propósito de falar”.
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Para refletir

Qual a relação entre as ideias do texto e a sua realidade?

O que fazer para evitar que certas atitudes, como as referidas no texto, possam 

atrapalhar o nosso relacionamento interpessoal?

Como vencer o desafio de ouvir?

Para anotar:
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Texto nº 2 - Reflexões sobre planejamento

“(...) O planejamento tem sido reconhecido como método, ferramenta, 

instrumento ou técnica para a gestão, gerência ou administração (FERREIRA, 

1981; MEHRY, 1995) e como processo social (GIORDANI, 1979) em que 

participam sujeitos, individuais e coletivos. No primeiro caso, dá-se uma ênfase 

aos meios (de trabalho), ao passo que no segundo o foco é sobre as relações 

(sociais) que permitem estabelecer e realizar propósitos de crescimento, mudança 

e/ou legitimação (TESTA, 1887;1992).

O planejamento tem muito a ver com a ação, ao contrário do que imagina o 

senso comum. Planejamento não é só teoria, ideologia ou utopia. Planejamento é 

compromisso com a ação. Planejar é pensar, antecipadamente, a ação. É uma 

alternativa à improvisação. É a oportunidade de usar a liberdade relativa de um 

sujeito, individual ou coletivo, para não se tornar uma presa fácil dos fatos, dos 

acontecimentos e das circunstâncias, independentemente da sua vontade. 

Planejamento implica ação, daí ser considerado um cálculo que precede e preside 

a ação (MATUS, 1996b). Portanto, pensar a ação é uma tarefa permanente que 

não existe sem a ação, mas não se mistura com ela (FERREIRA, 1981, p. 58).

O planejamento pode ser entendido, também, como um trabalho que incide 

sobre outros trabalhos (SCHRAIBER et al., 1999). Assim, o trabalho do planejador 

permitiria uma convergência e racionalização dos trabalhos parciais tendo em vista 

o atingimento dos objetivos estabelecidos por uma organização. No caso da 

saúde, o planejamento possibilitaria a tradução das políticas públicas definidas em 

práticas assistenciais no âmbito local (SCHRAIBER, 1995).

Em síntese, é possível compreender o planejamento como uma prática 

social que, ao tempo em que é técnica, é política, econômica e ideológica. É um 

processo de transformação de uma situação em outra, tendo em conta uma dada 

finalidade e recorrendo a instrumentos (meios de trabalho tais como técnicas e 

saberes) e a atividades (trabalho propriamente dito), sob determinadas relações 

sociais, em uma dada organização (PAIM, 2002). Esta prática social pode se 

apresentar de modo estruturado, através de políticas formuladas, planos, 

programa e projetos, ou de modo não estruturado, isto é, como um cálculo 

(MATUS, 1996) ou um pensamento estratégico (TESTA, 1995). (...)

(...) Ao se admitir o planejamento como um processo, destacam-se quatro 

momentos fundamentais: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional 

(MATUS, 1996b). No momento explicativo, se identificam e se explicam os 

problemas presentes em uma dada situação e se observam as oportunidades para 

a ação, respondendo às perguntas quais (problemas) e por que (ocorrem). No 
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momento normativo, definem-se os objetivos, as metas, as atividades e os 

recursos necessários, correspondendo ao que deve ser feito. No momento 

estratégico, trata-se de estabelecer o desenho e os cursos de ação para a 

superação de obstáculos, expressando um balanço entre o que deve ser e o que 

pode ser feito. E o momento tático-operacional caracteriza-se pelo fazer, quando a 

ação se realiza em toda a complexidade do real, requerendo ajustes, adaptações, 

flexibilidade, informações, acompanhamento e avaliação.

Como as organizações e ações de saúde são dinâmicas, o ordenamento 

desses momentos não deve ser visto como etapas estanques. Na dependência de 

cada situação, o planejamento pode começar por qualquer um desses momentos. 

A dominância de um sobre os outros em uma dada conjuntura ou no cotidiano de 

uma organização é perfeitamente admissível, podendo tal conformação ser 

substituída em outras circunstâncias. (...).

(...) O formalismo dos procedimentos do planejamento tem conduzido à 

supervalorização dos meios em detrimento dos fins, configurando um processo de 

burocratização. No caso do Sistema Único de Saúde (SUS), a exigência de 

formulação de planos pela Lei 8.142/90, a existência de uma bateria de portarias 

(normas operacionais, agendas, pactos etc.) e o uso do planejamento para a 

captação de recursos terminam favorecendo um comportamento ritualístico sem 

grandes compromissos com a solução dos problemas. Isto pode estar levando a 

um certo descrédito do planejamento, adjetivando-o de “teórico” pois a prática 

seria outra coisa. (...)

(...) O planejamento, ao explicitar objetivos e finalidades, pode favorecer a 

democratização da gestão e reduzir a alienação dos trabalhadores de saúde nos 

processos de produção. Da parte das pessoas que se vinculam aos serviços e 

equipes de saúde, a gestão participativa decorrente da diretriz da participação da 

comunidade no SUS pode utilizar o planejamento para apoiar o protagonismo 

(CAMPOS, 2000b) na conquista do direito à saúde. Essas possibilidades, no 

entanto, não devem subestimar os usos dominantes do planejamento, 

especialmente na captação de recursos, na legitimação política e, eventualmente, 

como instrumento de gestão.

Tem-se observado que em situações concretas, o gestor aciona práticas 

estruturadas de planejamento e, também, as não estruturadas (VILASBÔAS, 

2006). No primeiro caso, identificam-se momentos, instrumentos, planilhas e 

textos de planos, programas e projetos. No outro, constatam-se o cálculo, 

realizado no cotidiano pelos atores e compartilhado entre pares em momentos de 

análise política (MATUS, 1996b), e o pensamento estratégico, capaz de orientar a 

ação para adquirir poder (técnico, administrativo e político) e assim poder fazer as 

coisas (TESTA, 1992; 1995). (...)”
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finalidade e recorrendo a instrumentos (meios de trabalho tais como técnicas e 

saberes) e a atividades (trabalho propriamente dito), sob determinadas relações 
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momento normativo, definem-se os objetivos, as metas, as atividades e os 

recursos necessários, correspondendo ao que deve ser feito. No momento 

estratégico, trata-se de estabelecer o desenho e os cursos de ação para a 

superação de obstáculos, expressando um balanço entre o que deve ser e o que 

pode ser feito. E o momento tático-operacional caracteriza-se pelo fazer, quando a 

ação se realiza em toda a complexidade do real, requerendo ajustes, adaptações, 

flexibilidade, informações, acompanhamento e avaliação.

Como as organizações e ações de saúde são dinâmicas, o ordenamento 

desses momentos não deve ser visto como etapas estanques. Na dependência de 

cada situação, o planejamento pode começar por qualquer um desses momentos. 

A dominância de um sobre os outros em uma dada conjuntura ou no cotidiano de 

uma organização é perfeitamente admissível, podendo tal conformação ser 

substituída em outras circunstâncias. (...).

(...) O formalismo dos procedimentos do planejamento tem conduzido à 

supervalorização dos meios em detrimento dos fins, configurando um processo de 

burocratização. No caso do Sistema Único de Saúde (SUS), a exigência de 

formulação de planos pela Lei 8.142/90, a existência de uma bateria de portarias 

(normas operacionais, agendas, pactos etc.) e o uso do planejamento para a 

captação de recursos terminam favorecendo um comportamento ritualístico sem 

grandes compromissos com a solução dos problemas. Isto pode estar levando a 

um certo descrédito do planejamento, adjetivando-o de “teórico” pois a prática 

seria outra coisa. (...)

(...) O planejamento, ao explicitar objetivos e finalidades, pode favorecer a 

democratização da gestão e reduzir a alienação dos trabalhadores de saúde nos 

processos de produção. Da parte das pessoas que se vinculam aos serviços e 

equipes de saúde, a gestão participativa decorrente da diretriz da participação da 

comunidade no SUS pode utilizar o planejamento para apoiar o protagonismo 

(CAMPOS, 2000b) na conquista do direito à saúde. Essas possibilidades, no 

entanto, não devem subestimar os usos dominantes do planejamento, 

especialmente na captação de recursos, na legitimação política e, eventualmente, 

como instrumento de gestão.

Tem-se observado que em situações concretas, o gestor aciona práticas 

estruturadas de planejamento e, também, as não estruturadas (VILASBÔAS, 

2006). No primeiro caso, identificam-se momentos, instrumentos, planilhas e 

textos de planos, programas e projetos. No outro, constatam-se o cálculo, 

realizado no cotidiano pelos atores e compartilhado entre pares em momentos de 

análise política (MATUS, 1996b), e o pensamento estratégico, capaz de orientar a 

ação para adquirir poder (técnico, administrativo e político) e assim poder fazer as 

coisas (TESTA, 1992; 1995). (...)”
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Unidade de Estudo 2 - O Plano de 
Saúde (PS) e o impacto do uso deste 
instrumento na esfera de gestão

Objetivos

1. Analisar como está sendo desenvolvido o processo de formulação do 

PS na instituição em que se insere o participante e o impacto do seu uso na 

gestão do SUS.

2. Reforçar a compreensão quanto à importância do PS para a gestão do 

SUS e a sua inter-relação com os demais instrumentos do PlanejaSUS.

3. Identificar os componentes de um PS e os principais pontos de 

fragilidade na sua formulação e uso.

4. Identificar as principais necessidades do grupo e da instituição em que 

se insere o participante no tocante ao aperfeiçoamento do processo de 

formulação e de uso do PS.

Carga horária: 5 horas e 30 minutos

Atividades

Atividade 1

Para iniciar essa Unidade, vamos falar um pouco da experiência de cada um 

com o Plano de Saúde. 

Para isso, vamos fazer uma rápida reflexão da nossa prática a partir de 

algumas questões.

a) Tenho participado da formulação do PS na minha esfera de gestão? 

b) Esse processo é coletivo? É participativo? É coordenado pelo 

órgão/unidade de planejamento?

c) O produto desse processo (o PS formulado) é satisfatório? Atende ao 

preconizado? É citado como referência pelos diversos atores do SUS?

Atividade 2

Focalizando de forma mais específica o PS trabalhado por parte de cada um, 

vamos, agora, lembrar do seu conteúdo e analisar se ele contempla todos os 
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componentes de um plano, segundo os pressupostos e características do 

PlanejaSUS.

a) Caso contemple, quais são esses componentes?

b) Caso contrário, o que faltou?

c) O que foi acrescentado?

Atividade 3

Para completar a nossa análise, vamos fazer a leitura do texto nº 3 que trata do 

PS.

Atividade 4

Na sequência e para ampliar a reflexão, vamos nos dividir em pequenos 

grupos para fazer a leitura e análise do texto nº 4 sobre a definição de metas e 

indicadores, discutindo as questões do final do texto.

Atividade 5

Retomando os resultados da atividade anterior, vamos escolher um dos 

problemas e respectiva meta e indicador para fazermos uma análise.

Atividade 6

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento do processo de formulação e de uso do PS.

Atividade 7

Para concluir, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar se foram 

alcançados.

Para anotar:

Ministério da Saúde
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Texto nº 3 - Sobre Plano de Saúde: o que diz o PlanejaSUS?

“(...) O Plano de Saúde, mais do que exigência formal, é um instrumento 

fundamental para a consolidação do SUS. (...) 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. (...)

(...) Para a elaboração do Plano de Saúde, é necessário:

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 permitirão 

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.

No âmbito do Sistema de Planejamento do SUS, o atendimento desses 

requisitos compreende dois momentos, a saber:

análise situacional; e

formulação dos objetivos, diretrizes e metas.

Na conformidade do Art. 5º da Portaria Nº 3.332/2006 (BRASIL, 2006d), 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 

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, 

infra-estrutura, descentralização etc.).

Ü

Ü
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Análise situacional

A análise situacional consiste no processo de identificação, formulação e 

priorização de problemas em uma determinada realidade. O objetivo da análise 

situacional é permitir a identificação dos problemas e orientar a definição das 

medidas a serem adotadas. No âmbito do planejamento em saúde, entende-se 

como problema uma situação que se afasta, negativamente, 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 elaboração do 

Plano de Saúde – deverá ser feita com base nos três eixos acima mencionados 

(condições de 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 problemas 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 do IBGE; o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, que pode ser acessado por via eletrônica 

(http://www.fjp.gov.br/produtos/cees/idh/atlas); o Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM); o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc); os Sistemas de 

Informações Ambulatoriais e Hospitalares – SIA/SIH (http://www.datasus.gov.br); 

Rede Interagencial de Informação para a Saúde – Ripsa (http://www.ripsa.org.br); 

e Sala de Situação do Ministério da Saúde (http://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.

Ü

Ü
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Ü

22

Ministério da Saúde

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 

demandam intervenções específicas (por exemplo, população 

indígena, grupos assentados, quilombolas, alimentação e nutrição, 

atividade física, acidentes e violências etc.).

Obs.: sugere-se que, quando necessário, os dados sejam 

desagregados segundo raça, sexo e faixa etária. Nas bases de dados 

anteriormente apontadas, essas informações estão disponíveis. Para a 

construção de indicadores, uma fonte de consulta importante é a publicação 

da Ripsa, intitulada “Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 

aplicações”, também disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 

http://www.ripsa. org.br (indicadores e dados básicos para a saúde no Brasil - 

IDB) e http://www.saude. gov.br (informações de saúde). 

A análise situacional, além daqueles acima explicitados, 

compreenderá também as vertentes identificadas a seguir:

Vigilância em saúde: analisar a atuação voltada a eliminar, 

diminuir, controlar ou prevenir doenças, agravos e riscos à saúde, bem como 

a 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 atendimento.

Assistência ambulatorial especializada: analisar a organização 

e o funcionamento, com destaque para oferta e demanda de serviços, 

Ü
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socioeconômico e epidemiológico da população. As principais fontes para 

obtenção desses dados são: o Censo Populacional do IBGE; o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, que pode ser acessado por via eletrônica 

(http://www.fjp.gov.br/produtos/cees/idh/atlas); o Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM); o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc); os Sistemas de 

Informações Ambulatoriais e Hospitalares – SIA/SIH (http://www.datasus.gov.br); 

Rede Interagencial de Informação para a Saúde – Ripsa (http://www.ripsa.org.br); 

e Sala de Situação do Ministério da Saúde (http://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.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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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 

demandam intervenções específicas (por exemplo, população 

indígena, grupos assentados, quilombolas, alimentação e nutrição, 

atividade física, acidentes e violências etc.).

Obs.: sugere-se que, quando necessário, os dados sejam 

desagregados segundo raça, sexo e faixa etária. Nas bases de dados 

anteriormente apontadas, essas informações estão disponíveis. Para a 

construção de indicadores, uma fonte de consulta importante é a publicação 

da Ripsa, intitulada “Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 

aplicações”, também disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 

http://www.ripsa. org.br (indicadores e dados básicos para a saúde no Brasil - 

IDB) e http://www.saude. gov.br (informações de saúde). 

A análise situacional, além daqueles acima explicitados, 

compreenderá também as vertentes identificadas a seguir:

Vigilância em saúde: analisar a atuação voltada a eliminar, 

diminuir, controlar ou prevenir doenças, agravos e riscos à saúde, bem como 

a 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 atendimento.

Assistência ambulatorial especializada: analisar a organização 

e o funcionamento, com destaque para oferta e demanda de serviços, 

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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incorporação tecnológica, articulação e fluxo entre os diferentes níveis 

assistenciais, a resolubilidade e os mecanismos de regulação.

 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 disponibilidade de 

equipamentos hospitalares.

Assistência de urgência e emergência: analisar a organização e o 

funcionamento com ênfase na estrutura física e tecnológica; atendimento pré-

hospitalar; qualificação da equipe profissional; disponibilidade de transportes para 

transferência de pacientes; unidades de pronto atendimento não hospitalares e 

estruturação dos mecanismos de regulação.

Assistência farmacêutica: analisar a organização e a prestação desta 

assistência, compreendendo desde o acesso ao elenco básico e o fornecimento 

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 educação (como a formação de profissionais 

para o setor saúde).

Gestão em saúde

Nessa análise, estarão compreendidos o planejamento, a descentralização 

/ regionalização, o financiamento, a participação social, a gestão do trabalho e da 

educação em saúde, a infra-estrutura e a informação em saúde.

Planejamento: analisar a estrutura, organização e operacionalização 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.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Assistência hospitalar:
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Ü

Ü

Ü
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gestão; 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 

mecanismos de valorização dos trabalhadores e os aspectos relativos à 

humanização 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 informações 

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 

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.

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 

Financiamento: analisar as transferências entre as esferas de 

25

 Curso de atualização para o uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS: PS, PAS E RAG



incorporação tecnológica, articulação e fluxo entre os diferentes níveis 

assistenciais, a resolubilidade e os mecanismos de regulação.

 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 disponibilidade de 

equipamentos hospitalares.

Assistência de urgência e emergência: analisar a organização e o 

funcionamento com ênfase na estrutura física e tecnológica; atendimento pré-

hospitalar; qualificação da equipe profissional; disponibilidade de transportes para 

transferência de pacientes; unidades de pronto atendimento não hospitalares e 

estruturação dos mecanismos de regulação.

Assistência farmacêutica: analisar a organização e a prestação desta 

assistência, compreendendo desde o acesso ao elenco básico e o fornecimento 

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 educação (como a formação de profissionais 

para o setor saúde).

Gestão em saúde

Nessa análise, estarão compreendidos o planejamento, a descentralização 

/ regionalização, o financiamento, a participação social, a gestão do trabalho e da 

educação em saúde, a infra-estrutura e a informação em saúde.

Planejamento: analisar a estrutura, organização e operacionalização 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.

Ü
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Ü

Ü

Ü

Assistência hospitalar:
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gestão; 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 

mecanismos de valorização dos trabalhadores e os aspectos relativos à 

humanização 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 informações 

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 

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.

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 

Financiamento: analisar as transferências entre as esferas de 
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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” (BRASIL, 2005).

Como fica claro no exemplo, efetivar traduz a situação a ser alcançada 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 enunciado-síntese 

– e visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano de Saúde. 

Mantendo a lógica do exemplo apresentado acima, uma das diretrizes 

definidas no PNS para o alcance do objetivo selecionado é: “Expansão e 

efetivação da atenção básica de saúde.” 

Estratégia é a forma que se pretende adotar ou operacionalizar 

determinada diretriz. Por exemplo: para o cumprimento da diretriz destacada, 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”. Prioridades são as medidas que serão privilegiadas ou que terão caráter 

essencial. No texto de contextualização da diretriz tomada como exemplo – 

“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 

concretizam o objetivo no tempo e esclarecem e quantificam “o que”, “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 população e da 

gestão do Sistema de Saúde. 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 uma situação determinada, a partir da 
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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 (BRASIL, 

2005), 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:

Cabe reafirmar 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.

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 detalhamento 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. (...)”

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ampliar para 30 mil o número de equipes de saúde da família  2004-2007  

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

2004-2007  

Ampliar para 18 mil o número de equipes de saúde bucal  2004-2007  
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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” (BRASIL, 2005).

Como fica claro no exemplo, efetivar traduz a situação a ser alcançada 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 enunciado-síntese 

– e visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano de Saúde. 

Mantendo a lógica do exemplo apresentado acima, uma das diretrizes 

definidas no PNS para o alcance do objetivo selecionado é: “Expansão e 

efetivação da atenção básica de saúde.” 

Estratégia é a forma que se pretende adotar ou operacionalizar 

determinada diretriz. Por exemplo: para o cumprimento da diretriz destacada, 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”. Prioridades são as medidas que serão privilegiadas ou que terão caráter 

essencial. No texto de contextualização da diretriz tomada como exemplo – 

“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 

concretizam o objetivo no tempo e esclarecem e quantificam “o que”, “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 população e da 

gestão do Sistema de Saúde. 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 uma situação determinada, a partir da 
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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 (BRASIL, 

2005), 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:

Cabe reafirmar 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.

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 detalhamento 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. (...)”

Ü
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Ampliar para 30 mil o número de equipes de saúde da família  2004-2007  

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

2004-2007  

Ampliar para 18 mil o número de equipes de saúde bucal  2004-2007  
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Texto nº 4 - Alguns aspectos relacionados a indicadores

 
“Do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são instrumentos 

que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado 

conceito, fenômeno, problema ou o resultado de uma intervenção na realidade. A 

principal finalidade de um indicador é traduzir, de forma mensurável, determinado 

aspecto de uma realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), 

de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação.

A literatura aponta diversas acepções acerca de indicadores, todas 

guardando certa similaridade conceitual. Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzales 

(2009), por exemplo: “O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou 

qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as 

informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É 

um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto 

observado”.

Cabe salientar, entretanto, que, segundo Jannuzzi (2003), o registro de um 

determinado cadastro administrativo ou uma estatística produzida por uma 

instituição especializada não é necessariamente um indicador.

Além disso, tanto em áreas de pesquisa social, como a saúde, quanto para o 

desenho e a implantação de Políticas e Planos, os indicadores surgem como uma 

mediação entre a teoria e as evidências da realidade, constituindo instrumentos 

capazes de identificar e medir algum tipo de fenômeno social, estabelecido a partir 

de uma reflexão teórica (CARDOSO, 1998)”.

“É importante destacar também que a disponibilidade de informação 

apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva 

da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em 

evidências e para a programação de ações de saúde. A busca de medidas do 

estado de saúde da população é uma atividade central em saúde pública, iniciada 

com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Com os 

avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do conceito 

de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras dimensões 

do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso a 

serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais, entre 

outros. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a quantificação 

e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade.

  Texto adaptado da publicação Indicadores de programas: Guia Metodológico / Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - 

Brasília: MP, 2010.
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Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm 

informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de 

saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, 

devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das 

condições de saúde. A construção de um indicador é um processo cuja 

complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de 

determinada doença, até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais 

sofisticados, como a esperança de vida ao nascer. 

A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes 

utilizados em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em 

risco etc.) e da precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, 

transmissão dos dados etc.). O grau de excelência de um indicador deve ser 

definido por sua validade (capacidade de medir o que se pretende) e confiabilidade 

(reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares). Em 

geral, a validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade (capacidade 

de detectar o fenômeno analisado) e especificidade (capacidade de detectar 

somente o fenômeno analisado). Outros atributos de um indicador são: 

mensurabilidade (basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir), 

relevância (responder a prioridades de saúde) e custo-efetividade (os resultados 

justificam o investimento de tempo e recursos). Espera-se que os indicadores 

possam ser analisados e interpretados com facilidade, e que sejam 

compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores 

e os que atuam no controle social do sistema de saúde.

Além de prover matéria prima essencial para a análise de saúde, a 

disponibilidade de um conjunto básico de indicadores tende a facilitar o 

monitoramento de objetivos e metas em saúde, estimular o fortalecimento da 

capacidade analítica das equipes de saúde e promover o desenvolvimento de 

sistemas de informação de saúde intercomunicados.”*

Questões básicas:

1) Descreva três problemas da sua realidade que poderiam (ou deveriam) 

fazer parte do PS em sua esfera de gestão.

2) Escolha um dos três problemas e defina para o problema selecionado 

uma meta e um indicador referente à meta.

* Texto adaptado do livro Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: Conceitos e Aplicações. 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde – Ripsa. 2ª. Edição, Brasília, 2008.
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Unidade de Estudo 3 - A Programação 
Anual de Saúde (PAS) e o impacto do 
uso deste instrumento na esfera de 
gestão

Objetivos

1. Reforçar a compreensão quanto à importância da PAS para a gestão do 

SUS e a sua inter-relação com os demais instrumentos do PlanejaSUS.

2. Identificar os componentes de uma PAS e os principais pontos de 

fragilidade na sua formulação e uso.

3. Identificar as principais necessidades do grupo e da instituição em que 

se insere o participante no tocante ao aperfeiçoamento do processo de 

formulação e de uso da PAS.

Carga horária: 4 horas

Atividades

Atividade 1

O conteúdo da PAS, na nossa experiência, contempla todos os componentes 

apontados nos pressupostos e características do PlanejaSUS?

Caso contemple, quais são esses componentes?

Caso contrário, o que faltou?

Em que a PAS que conheço foi mais além do preconizado?

Atividade 2

Para continuar a nossa reflexão, vamos fazer a leitura do texto nº 5.

Atividade 3

Agora, com base na leitura e discussão, vamos nos dividir em pequenos 

grupos para trabalhar o exercício nº 1.
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Atividade 4

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento do processo de formulação e de uso da PAS.

Atividade 5

Para concluir, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar se foram 

alcançados.

Para anotar:
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Texto nº 5 - A Programação Anual de Saúde: características apontadas pelo 

PlanejaSUS

 “(...) A Programação Anual de Saúde é o instrumento que operacionaliza 

as intenções expressas no Plano de Saúde.

Na Programação, são detalhadas – a partir dos objetivos, das diretrizes e 

das metas do Plano de Saúde – as ações, as metas anuais e os recursos 

financeiros que operacionalizam o respectivo Plano. É importante 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 conjunto das 

iniciativas a serem implementadas pela respectiva esfera de gestão em 

determinado ano. A elaboração da Programação deve ser coordenada 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 estrutura básica – as 

programações de áreas específicas. Os resultados decorrentes da implementação 

da Programação compõem o Relatório Anual de Gestão. (...)

O horizonte temporal da Programação Anual de Saúde coincide com o 

período definido para o exercício orçamentário, ou seja, um ano calendário. 

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.

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 os gestores.

São objetivos da Programação Anual de Saúde:

1. integrar o processo geral de planejamento das três esferas de governo 

de forma ascendente, coerente com os respectivos planos municipal, estadual e 

nacional de saúde, para o ano correspondente;

2. consolidar o papel do gestor na coordenação da política de saúde;

3. viabilizar a regulação, o controle e a avaliação do sistema de saúde;

4. definir a macro-alocação dos recursos do SUS para o financiamento do 

sistema;
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5. promover a integração dos sistemas municipais de saúde;

6. explicitar o pacto de gestão e o comando único em cada esfera de 

governo;

7. contribuir no desenvolvimento de processos e métodos de avaliação de 

resultado e controle das ações e serviços de saúde.

Como já assinalado, atualmente, existem no SUS distintos instrumentos 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 apresentam aberturas programáticas específicas de 

acordo com o objeto da pactuação. 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 PlanejaSUS, 

deve assegurar o desenvolvimento do Plano e contemplar o conjunto 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 propostas 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;

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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(...) A elaboração da Programação Anual de Saúde, como referido, deve 

orientar a formulação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual, observando-se os prazos estabelecidos para a 

formulação destes instrumentos.

A equipe de planejamento deverá coordenar o processo de elaboração da 

Programação que é formulada nas distintas áreas técnicas, tendo por base as suas 

respectivas programações ou, na ausência destas, as necessidades próprias de 

cada uma. Essas programações específicas e/ou pactos são, assim, insumos 

necessários para a Programação Anual de Saúde da esfera de gestão 

correspondente.

Isso significa que não existe precedência de uma programação sobre a 

outra. Ou seja: não é preciso se dispor de uma para, depois, formular a outra. A 

Programação Anual contém a programação específica e vice-versa. O que as 

difere é o nível de agregação ou desagregação das ações e outros elementos 

nelas presentes.

Vale lembrar que a Programação Anual de Saúde coincide com o ano 

orçamentário.

A equipe de planejamento deverá acompanhar todo o processo e consolidar 

a Programação Anual de Saúde.(...)

(...) São propostos como elementos constitutivos da PAS:

identificação da esfera de gestão correspondente;

ato do Conselho de Saúde que aprovou o PS;

os objetivos, as diretrizes e as metas o PS, sendo recomendável que a 

sua apresentação observe os eixos adotados no Plano (condições de saúde da 

população, determinantes e condicionantes de saúde; e gestão em saúde);

as ações e metas que, no ano correspondente, deverão ser 

desenvolvidas com vistas ao alcance  dos objetivos e das metas plurianuais do PS, 

segundo as diretrizes contidas no Plano;

os recursos orçamentários previstos, especificando a sua origem 

(orçamento próprio, Fundo de Saúde, convênios etc.), sobretudo dos estados e 

municípios;· a área responsável pelas ações e/ou metas; e 

as parcerias estabelecidas ou a serem buscadas. (...)

(...) Está apresentado (na sequência) um quadro sugestivo com os 

elementos constitutivos da PAS.

realizar x cursos para as equipes de saúde bucal.
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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:
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Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

34

Ministério da Saúde

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

(...) A elaboração da Programação Anual de Saúde, como referido, deve 

orientar a formulação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual, observando-se os prazos estabelecidos para a 

formulação destes instrumentos.

A equipe de planejamento deverá coordenar o processo de elaboração da 

Programação que é formulada nas distintas áreas técnicas, tendo por base as suas 

respectivas programações ou, na ausência destas, as necessidades próprias de 

cada uma. Essas programações específicas e/ou pactos são, assim, insumos 

necessários para a Programação Anual de Saúde da esfera de gestão 

correspondente.

Isso significa que não existe precedência de uma programação sobre a 

outra. Ou seja: não é preciso se dispor de uma para, depois, formular a outra. A 

Programação Anual contém a programação específica e vice-versa. O que as 

difere é o nível de agregação ou desagregação das ações e outros elementos 

nelas presentes.

Vale lembrar que a Programação Anual de Saúde coincide com o ano 

orçamentário.

A equipe de planejamento deverá acompanhar todo o processo e consolidar 

a Programação Anual de Saúde.(...)

(...) São propostos como elementos constitutivos da PAS:

identificação da esfera de gestão correspondente;

ato do Conselho de Saúde que aprovou o PS;

os objetivos, as diretrizes e as metas o PS, sendo recomendável que a 

sua apresentação observe os eixos adotados no Plano (condições de saúde da 

população, determinantes e condicionantes de saúde; e gestão em saúde);

as ações e metas que, no ano correspondente, deverão ser 

desenvolvidas com vistas ao alcance  dos objetivos e das metas plurianuais do PS, 

segundo as diretrizes contidas no Plano;

os recursos orçamentários previstos, especificando a sua origem 

(orçamento próprio, Fundo de Saúde, convênios etc.), sobretudo dos estados e 

municípios;· a área responsável pelas ações e/ou metas; e 

as parcerias estabelecidas ou a serem buscadas. (...)

(...) Está apresentado (na sequência) um quadro sugestivo com os 

elementos constitutivos da PAS.

realizar x cursos para as equipes de saúde bucal.
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Proposta de estrutura da Programação Anual de Saúde (PAS)

Ano:

Identificação (esfera de gestão correspondente):

Ato ou reunião do Conselho de Saúde (respectivo que aprovou o PS):

Objetivo do Plano de Saúde (PS)(*):

Diretrizes (do PS para o alcance do objetivo):

Metas (relativas ao PS):

Quadro – Ações anuais

(*) Esse cabeçalho e o quadro serão repetidos tantas vezes quanto for o número de metas do PS. 
(**) Devem incluir aquelas constantes do Termo de Compromisso de Gestão.

Para anotar:

Ações e metas 
anuais (**)

 
Recursos 

orçamentários 
(R$1,00)

 Origem dos recursos

 

(programa/ação do 
PPA)

 Área responsável

 

(unidade 
administrativa)

 
Parcerias

 

Observações

 

Ações

 

Metas

 

       

       

       

       

 

36

Ministério da Saúde

Exercício nº 1 - Analisando orientações para formulação da PAS

Estas orientações foram baseadas em material encontrado na Internet, mas foram 
alteradas e contém impropriedades. A ideia de utilizá-las neste exercício tem por 
objetivo confrontar o conteúdo com as orientações do PlanejaSUS com relação à 
elaboração da PAS.

Faça o exercício como se você fosse de uma área técnica e recebesse essas 
orientações vindas da área de planejamento. Importante: não é preciso elaborar a PAS, 
mas somente analisar o conteúdo das orientações.

Secretaria de...

Orientações para a elaboração da PAS

Senhores coordenadores, gerentes e equipes da Secretaria de Saúde,

Leiam e analisem atentamente as instruções que se seguem e, com base nestas, 
elabore a PAS correspondente a sua área, utilizando a planilha apresentada no final.

A) Definições básicas

Objetivo - É a situação concreta que se quer atingir. Use verbos no infinitivo para defini-
los. Ex: Qualificar o atendimento dos serviços de alimentação e dietética ou Adequar 
Setor de Emergência à Norma RDC 50. Deverá ser extraído do Plano Estadual de 
Saúde - PES, que tem objetivos específicos para cada uma das quatro linhas ou eixos 
que compõe o Plano. 

Diretriz – É um detalhamento programático dos objetivos de cada linha do PES. As 
diretrizes também deverão ser extraídas do PES de acordo com os objetivos 
selecionados.

Meta do PES – São os objetivos quantificados das ações contidas no PES. Deverão ser 
extraídos conjuntamente com as ações que forem selecionadas para execução no 
exercício (a que se refere a PAS).

Ação - É a descrição da atividade programada para ser desenvolvida. Ex: Realizar 
aperfeiçoamento em boas práticas para copeiras e cozinheiras ou Reformar o Setor de 
Emergência. Deverá também ser extraída do PES, que tem várias ações para cada 
diretriz e, portanto, cabe a cada área da SES identificar as ações mais adequadas para 
execução no exercício (a que se refere a PAS).

Meta anual – A partir da meta para cada ação contida no PES, a meta anual será a 
quantificação dos resultados esperados para o final do exercício, podendo 
corresponder total ou parcialmente à meta estabelecida para a ação no PES (que vale 
para o quadriênio). Corresponde a quanto se pretende alcançar da meta do PES, e é 
representada em número absoluto ou %. Ex: 400 m2  ou 100%

Indicador - É o que mede, indica, demonstra, revela o objetivo de forma quantitativa. 
Determina a forma de quantificar o objetivo proposto para permitir o monitoramento da 
PAS. Ex: Numero de copeiras/cozinheiras treinadas/ Número de copeiras/cozinheiras 
existentes X 100 ou n° de m2 reformados.

Valor e fonte de recursos: É o montante de recursos previstos para a execução da 
ação, se for uma ação que exija recursos financeiros. Deverá ser expresso em valores 
estimados ou orçados em Reais. Exemplo: Fontes: Tesouro (0100, 3100) ou Federal 
(0223, 0228, 0240, ...). Ex: R$ 55.600,00 Fonte 0100. O valor e as fontes deverão estar 
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Proposta de estrutura da Programação Anual de Saúde (PAS)
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de acordo com os recursos já definidos para execução na LOA do ano correspondente, 
sendo importante, caso possível, a indicação do projeto atividade associado com a 
ação selecionada.

B) Planilha

Programação Anual de Saúde SES (Ano)

Superintendência: Diretoria: Responsável:

Atenção:

1) Tendo em conta as discussões ocorridas até aqui, você considera que:

a) as orientações apresentadas estão conforme o preconizado pelo 
PlanejaSUS? Justifique.

b) as orientações são claras? Objetivas? Precisas? Justifique.

c) as orientações ajudariam a formular a PAS? Justifique.

2) Quais os questionamentos do grupo em relação às definições? O que 
você modificaria nas orientações? O que você modificaria no quadro?

3) Em que essa forma de trabalhar assemelha-se à experiência do grupo?

Para anotar:

Objetivo

 

(PES 
[quadriênio])

 
Diretriz

 

(PES 
[quadriênio])

 

Meta

 

(PES)

 

Ação

 

2007

 

Meta 
anual

 

Indicador

 

Valor (R$) e fonte de 
recursos

 

(LOA [ano 
corres-pondente])
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39

Unidade de Estudo 4 - O Relatório 
Anual de Gestão (RAG) e o 
impacto do uso deste instrumento 
na esfera de gestão

Objetivos

1. Reforçar a compreensão quanto à importância do RAG para a gestão do 

SUS.

2. Identificar os componentes de um RAG e os principais pontos de 

fragilidade na sua formulação e uso.

3. Identificar as principais necessidades do grupo e da instituição em que 

se insere o participante no tocante ao aperfeiçoamento do processo de 

formulação e de uso do RAG.

Carga horária: 5 horas

Atividades

Atividade 1

Analise a frase a seguir e, depois, vamos discutir as questões.

“Para ser adequado, um RAG deve contemplar os resultados alcançados 

pelas ações e metas contidas na PAS e pelos objetivos e metas contidos no 

PS, com consequente análise dos resultados alcançados”.

a) Você concorda com a afirmação acima? Por quê?

b) Por que o RAG tem que contemplar resultados e análises dos dois 

instrumentos?

c) Como isso vem ocorrendo na minha prática?

Atividade 2

Para completar a análise sobre RAG, vamos fazer a leitura do texto nº 6.
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Objetivo
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[quadriênio])
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[quadriênio])

 

Meta

 

(PES)
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Meta 
anual

 

Indicador

 

Valor (R$) e fonte de 
recursos

 

(LOA [ano 
corres-pondente])
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39

Unidade de Estudo 4 - O Relatório 
Anual de Gestão (RAG) e o 
impacto do uso deste instrumento 
na esfera de gestão

Objetivos

1. Reforçar a compreensão quanto à importância do RAG para a gestão do 

SUS.

2. Identificar os componentes de um RAG e os principais pontos de 

fragilidade na sua formulação e uso.

3. Identificar as principais necessidades do grupo e da instituição em que 

se insere o participante no tocante ao aperfeiçoamento do processo de 

formulação e de uso do RAG.

Carga horária: 5 horas

Atividades

Atividade 1

Analise a frase a seguir e, depois, vamos discutir as questões.

“Para ser adequado, um RAG deve contemplar os resultados alcançados 

pelas ações e metas contidas na PAS e pelos objetivos e metas contidos no 

PS, com consequente análise dos resultados alcançados”.

a) Você concorda com a afirmação acima? Por quê?

b) Por que o RAG tem que contemplar resultados e análises dos dois 

instrumentos?

c) Como isso vem ocorrendo na minha prática?

Atividade 2

Para completar a análise sobre RAG, vamos fazer a leitura do texto nº 6.
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Atividade 3

Agora, com base na leitura e nas discussões, vamos nos dividir em pequenos 

grupos para trabalhar o exercício nº 2.

Atividade 4

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento do processo de formulação e de uso do RAG.

Atividade 5

Para concluir, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar se foram 

alcançados.

Para anotar:
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Texto nº 6 - O Relatório Anual de Gestão: características apontadas pelo 

PlanejaSUS...

 “(...) O Relatório Anual de Gestão - RAG é o instrumento que 

apresenta os resultados alcançados com a execução da Programação Anual 

de Saúde (BRASIL, 2006d). 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 a subsidiar a elaboração do novo Plano, 

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 destacado no 

item 5 adiante, além de contemplar aspectos qualitativos e quantitativos, 

envolve também uma análise acerca do processo 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.

O RAG deverá ser elaborado na conformidade da Programação e 

indicar, inclusive, as eventuais necessidades de ajustes no Plano de Saúde. 

Esse relatório é também instrumento das ações de auditoria e de controle. Em 

síntese, do ponto de vista da estrutura, o RAG conterá, minimamente:

o resultado da apuração do cumprimento do conjunto das ações e 

metas contido na PAS;

a análise da execução da programação (física e orçamentária / 

financeira);

as recomendações (por exemplo, revisão dos indicadores, 

reprogramação).

Portanto, além de apresentar o desempenho da execução das ações e 

o grau de cumprimento das metas da PAS, o RAG fornece as bases para o 

ajuste do Plano e indica os rumos para a programação do ano seguinte.

A equipe de planejamento deverá orientar e apoiar as áreas técnicas 

na apuração dos resultados a partir do conjunto de ações e metas definido na 

Programação, assim como a análise do impacto destes resultados sobre a 

situação descrita no respectivo PS. Caberá também às áreas técnicas 

formular recomendações que julgarem necessárias e propor ajustes na PAS 

e no PS.

Ü

Ü

Ü
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na apuração dos resultados a partir do conjunto de ações e metas definido na 

Programação, assim como a análise do impacto destes resultados sobre a 
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Ü

Ü
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A equipe de planejamento deverá sistematizar o trabalho realizado pelas 

áreas técnicas, conformando o documento final que expressará o RAG.

Para o RAG, são propostos como elementos constitutivos:

os objetivos, as diretrizes e as metas do PS, sendo recomendável que a 

sua apresentação observe os eixos adotados no Plano (condições de 

saúde da população; determinantes e condicionantes de saúde; e 

gestão em saúde);

as ações anuais definidas - e não definidas - na PAS, as metas previstas 

e alcançadas;

os recursos orçamentários previstos e executados;

as observações específicas relativas às ações programadas, que se 

fizerem necessárias;

a análise da execução da PAS, a partir das ações - programadas e não 

programadas - e metas estabelecidas, explicitando os resultados 

obtidos; e

as recomendações, tanto para a PAS do ano seguinte, quanto para 

eventuais ajustes no PS.Considerando que o RAG deve ser aprovado 

no respectivo Conselho de Saúde, sugere-se que o documento de 

aprovação seja anexado a ele.

Em termos de organização do documento que representará o RAG, 

sugere-se como estrutura:

1. Introdução, com a apresentação de dados e caracterização da esfera 

de gestão correspondente; ato ou reunião que aprovou o respectivo Plano de 

Saúde; e registro de compromissos técnico-político julgados necessários, entre os 

quais o Termo de Compromisso de Gestão e as suas prioridades (no máximo em 

três ou quatro parágrafos);

2. Quadro sintético com o demonstrativo do orçamento (recomenda-se 

a apresentação do quadro constante do documento encaminhado ao respectivo 

Tribunal de Contas, elaborado segundo definição legal);

3. Quadros com os elementos constitutivos do RAG, acima 

identificados (conforme modelo apresentado a seguir);

4. Análise da execução da PAS, com a avaliação do alcance das ações e 

metas no ano e a sua correspondência com os objetivos do PS; explicação acerca 

de eventuais mudanças ocorridas no cumprimento das ações e metas; avaliação 

do cumprimento dos compromissos contidos nos pactos interfederativos e outros 

estabelecidos no nível local, como o TCG (como na introdução, a proposta é de que 

essa análise seja sintética); e

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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5. Recomendações relativas à PAS do ano seguinte e eventuais ajustes 

no PS, com a explicação das razões para tal.

Proposta de estrutura do (RAG)(*)

Objetivo do Plano de Saúde (PS) (**):

Diretrizes (do PS para o alcance do objetivo):

Metas (do PS para o alcance do objetivo destacado):

Quadro – Demonstrativo da execução das ações anuais

(*) Como mencionado, os demais itens constituintes do RAG são: a introdução, o quadro 

demonstrativo do orçamento, a análise da execução da PAS e as recomendações. É 

recomendável que os objetivos, diretrizes e metas do PS sejam apresentados segundo os eixos 

adotados: condições de saúde da população; determinantes e condicionantes de saúde; e gestão 

em saúde

(**) Esse cabeçalho e o quadro serão repetidos tantas vezes quanto for o número de metas do PS.

(***) Devem incluir aquelas constantes do Termo de Compromisso de Gestão.

Para anotar:

Ações 
anuais

 

(***)
 

Metas anuais 
(conforme constante 

da PAS)
 

Recursos 
orçamentários

 
Observações 
específicas

 

Prevista
 
Realizada

 
Previsto

 
Executado
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A equipe de planejamento deverá sistematizar o trabalho realizado pelas 

áreas técnicas, conformando o documento final que expressará o RAG.

Para o RAG, são propostos como elementos constitutivos:

os objetivos, as diretrizes e as metas do PS, sendo recomendável que a 

sua apresentação observe os eixos adotados no Plano (condições de 

saúde da população; determinantes e condicionantes de saúde; e 

gestão em saúde);

as ações anuais definidas - e não definidas - na PAS, as metas previstas 

e alcançadas;

os recursos orçamentários previstos e executados;

as observações específicas relativas às ações programadas, que se 

fizerem necessárias;

a análise da execução da PAS, a partir das ações - programadas e não 

programadas - e metas estabelecidas, explicitando os resultados 

obtidos; e

as recomendações, tanto para a PAS do ano seguinte, quanto para 

eventuais ajustes no PS.Considerando que o RAG deve ser aprovado 

no respectivo Conselho de Saúde, sugere-se que o documento de 

aprovação seja anexado a ele.

Em termos de organização do documento que representará o RAG, 

sugere-se como estrutura:

1. Introdução, com a apresentação de dados e caracterização da esfera 

de gestão correspondente; ato ou reunião que aprovou o respectivo Plano de 

Saúde; e registro de compromissos técnico-político julgados necessários, entre os 

quais o Termo de Compromisso de Gestão e as suas prioridades (no máximo em 

três ou quatro parágrafos);

2. Quadro sintético com o demonstrativo do orçamento (recomenda-se 

a apresentação do quadro constante do documento encaminhado ao respectivo 

Tribunal de Contas, elaborado segundo definição legal);

3. Quadros com os elementos constitutivos do RAG, acima 

identificados (conforme modelo apresentado a seguir);

4. Análise da execução da PAS, com a avaliação do alcance das ações e 

metas no ano e a sua correspondência com os objetivos do PS; explicação acerca 

de eventuais mudanças ocorridas no cumprimento das ações e metas; avaliação 

do cumprimento dos compromissos contidos nos pactos interfederativos e outros 

estabelecidos no nível local, como o TCG (como na introdução, a proposta é de que 

essa análise seja sintética); e

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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5. Recomendações relativas à PAS do ano seguinte e eventuais ajustes 

no PS, com a explicação das razões para tal.

Proposta de estrutura do (RAG)(*)

Objetivo do Plano de Saúde (PS) (**):

Diretrizes (do PS para o alcance do objetivo):

Metas (do PS para o alcance do objetivo destacado):

Quadro – Demonstrativo da execução das ações anuais

(*) Como mencionado, os demais itens constituintes do RAG são: a introdução, o quadro 

demonstrativo do orçamento, a análise da execução da PAS e as recomendações. É 

recomendável que os objetivos, diretrizes e metas do PS sejam apresentados segundo os eixos 

adotados: condições de saúde da população; determinantes e condicionantes de saúde; e gestão 

em saúde

(**) Esse cabeçalho e o quadro serão repetidos tantas vezes quanto for o número de metas do PS.

(***) Devem incluir aquelas constantes do Termo de Compromisso de Gestão.

Para anotar:

Ações 
anuais

 

(***)
 

Metas anuais 
(conforme constante 

da PAS)
 

Recursos 
orçamentários

 
Observações 
específicas

 

Prevista
 
Realizada

 
Previsto

 
Executado
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Exercício nº 2 - Analisando a formulação de um RAG 

Esse relatório de gestão é fictício e contém impropriedades. A ideia de utilizá-lo 
neste exercício tem por objetivo confrontar o conteúdo com orientações do 
PlanejaSUS em relação à elaboração do RAG, e também com à realidade 
vivenciada pelo grupo.

Faça o exercício como se você fosse de uma área técnica e tivesse a 
responsabilidade de fazer ajustes no plano de saúde de seu estado/município. 
Importante: não é preciso elaborar o Plano ou o RAG, mas somente analisar o 
conteúdo do instrumento.

RAG – ações anuais realizadas, análise das ações e recomendações*

Período do Plano: 2008-2011

Objetivo do Plano de Saúde (PS): Ampliar o acesso da população aos serviços de 
saúde e promover a qualidade na atenção à saúde.

Diretriz (do PS para o alcance do objetivo): Aperfeiçoamento e ampliação da 
atenção básica de saúde.

Meta (do PS para o alcance do objetivo destacado): Ampliar o número de equipes 
de saúde da família, passando de 50 ESF em 2007 para 60 ESF em 2011.

Ano-base: 2009

Resultado anual da meta do Plano: 0 ESF implantadas

Análise da execução

A ação não foi realizada devido à impossibilidade de realização de seleção, 
barrada pela secretaria de planejamento. Todo o material necessário para a 
capacitação já foi comprado. 

Recomendações

Não há.

Ações anuais

 
Metas anuais 

(conforme constante 
da PAS)

 
Recursos 

orçamentários

 

Observações 
específicas

 

Prevista

 

Realizada

 

Previsto

 

Executado

 

Sensibilizar a 
população para a 
importância das ESF

 -

 

-

 

-

 

-

 

População 
sensibilizada

 

Reuniões

 

10

 

15

 

-

 

-

 

Reuniões produtivas

 

Compra de material 
didático para 
capacitação

 
100

 
300

 
5.000

 
30.000

 
Material comprado 
em excesso para 
fazer estoque

 

Realização de 
seleção 

1
 

0
 

30.000
 

0
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Atenção:

1) Tendo em conta as discussões ocorridas até aqui, você considera 
que:

a) o relatório está devidamente elaborado? As ações/metas anuais 
são coerentes com a meta do Plano de Saúde? Justifique.

b) a análise da execução e as recomendações auxiliam a 
realização de ajustes no Plano e a elaboração da PAS? 
Justifique.

2) O que você modificaria no quadro? Como você modificaria a 
análise/recomendações?

3) Em que essa forma de trabalhar assemelha-se à experiência do 
grupo?

* Lembre-se de que o RAG tem outros elementos constitutivos, conforme explicitado no texto nº 6. 
Este é apenas um recorte do documento.

Para anotar:
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Exercício nº 2 - Analisando a formulação de um RAG 

Esse relatório de gestão é fictício e contém impropriedades. A ideia de utilizá-lo 
neste exercício tem por objetivo confrontar o conteúdo com orientações do 
PlanejaSUS em relação à elaboração do RAG, e também com à realidade 
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Faça o exercício como se você fosse de uma área técnica e tivesse a 
responsabilidade de fazer ajustes no plano de saúde de seu estado/município. 
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saúde e promover a qualidade na atenção à saúde.

Diretriz (do PS para o alcance do objetivo): Aperfeiçoamento e ampliação da 
atenção básica de saúde.

Meta (do PS para o alcance do objetivo destacado): Ampliar o número de equipes 
de saúde da família, passando de 50 ESF em 2007 para 60 ESF em 2011.

Ano-base: 2009

Resultado anual da meta do Plano: 0 ESF implantadas

Análise da execução

A ação não foi realizada devido à impossibilidade de realização de seleção, 
barrada pela secretaria de planejamento. Todo o material necessário para a 
capacitação já foi comprado. 

Recomendações

Não há.

Ações anuais

 
Metas anuais 

(conforme constante 
da PAS)

 
Recursos 

orçamentários

 

Observações 
específicas

 

Prevista

 

Realizada

 

Previsto

 

Executado

 

Sensibilizar a 
população para a 
importância das ESF
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-

 

-
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População 
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15

 

-

 

-
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Realização de 
seleção 

1
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0
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Atenção:

1) Tendo em conta as discussões ocorridas até aqui, você considera 
que:

a) o relatório está devidamente elaborado? As ações/metas anuais 
são coerentes com a meta do Plano de Saúde? Justifique.

b) a análise da execução e as recomendações auxiliam a 
realização de ajustes no Plano e a elaboração da PAS? 
Justifique.

2) O que você modificaria no quadro? Como você modificaria a 
análise/recomendações?

3) Em que essa forma de trabalhar assemelha-se à experiência do 
grupo?

* Lembre-se de que o RAG tem outros elementos constitutivos, conforme explicitado no texto nº 6. 
Este é apenas um recorte do documento.

Para anotar:
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Unidade de Estudo 5 - Avaliação de 
processos e produtos do 
planejamento (PS, PAS e RAG)

Objetivos

1. Reforçar a importância e a necessidade da avaliação de processos e 

produtos relacionados ao planejamento, em especial o PS, a PAS e o RAG.

2. Identificar os componentes da proposta de monitoramento e avaliação 

dos instrumentos do PlanejaSUS e discutir os principais pontos do instrumento 

proposto.

3. Identificar as principais necessidades do grupo e da instituição em que 

se insere o participante no tocante ao aperfeiçoamento do processo de 

monitoramento e avaliação.

4. Avaliar a capacitação.

Carga horária: 5 horas e 30 minutos

Atividades

Atividade 1

Vamos iniciar esta Unidade discutindo as questões que se seguem.

a) Tenho feito ou participado de monitoramento? E de avaliação? Como 

tem sido esse processo?

b) Esse monitoramento ou avaliação tem incluído como objeto os 

instrumentos de planejamento?

c) O que facilitou esse processo de M&A? O que dificultou?

Atividade 2

Na sequência, vamos fazer no grupo grande a leitura do Texto nº 7: “Algumas 

premissas básicas sobre monitoramento e avaliação dos instrumentos de 

planejamento do PlanejaSUS”.

Atividade 3

Agora, com base na leitura e discussão, vamos trabalhar o exercício nº 3.
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Unidade de Estudo 5 - Avaliação de 
processos e produtos do 
planejamento (PS, PAS e RAG)

Objetivos

1. Reforçar a importância e a necessidade da avaliação de processos e 

produtos relacionados ao planejamento, em especial o PS, a PAS e o RAG.

2. Identificar os componentes da proposta de monitoramento e avaliação 

dos instrumentos do PlanejaSUS e discutir os principais pontos do instrumento 

proposto.

3. Identificar as principais necessidades do grupo e da instituição em que 

se insere o participante no tocante ao aperfeiçoamento do processo de 

monitoramento e avaliação.

4. Avaliar a capacitação.

Carga horária: 5 horas e 30 minutos

Atividades

Atividade 1

Vamos iniciar esta Unidade discutindo as questões que se seguem.

a) Tenho feito ou participado de monitoramento? E de avaliação? Como 

tem sido esse processo?

b) Esse monitoramento ou avaliação tem incluído como objeto os 

instrumentos de planejamento?

c) O que facilitou esse processo de M&A? O que dificultou?

Atividade 2

Na sequência, vamos fazer no grupo grande a leitura do Texto nº 7: “Algumas 

premissas básicas sobre monitoramento e avaliação dos instrumentos de 

planejamento do PlanejaSUS”.

Atividade 3

Agora, com base na leitura e discussão, vamos trabalhar o exercício nº 3.
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Atividade 4

Concluída a atividade 2, vamos fazer a síntese da avaliação, a partir do 

consolidado do trabalho realizado pelos pequenos grupos ou individualmente.

Vamos discutir e comentar sobre a nossa realidade a partir dos resultados 

encontrados.

Vamos avaliar a possibilidade de usar esse instrumental na nossa prática.

Atividade 5

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento e avaliação de processos e produtos relacionados 

ao planejamento, em especial o PS, a PAS e o RAG.

Atividade 6

Para concluir esta Unidade 5, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar 

se foram alcançados.

Para anotar:
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Texto nº 7 - Algumas premissas básicas sobre monitoramento e avaliação 
dos instrumentos de planejamento do PlanejaSUS

A) Sobre monitoramento e avaliação

O campo do monitoramento constitui seara onde é farta a existência de 
referencial teórico, de metodologias e de instrumentos, razão porque o Ministério 
da Saúde considerou oportuno explicitar o entendimento aqui atribuído a alguns 
termos e expressões, ao propor metodologia e instrumento de monitoramento e 
avaliação.

Na proposta a avaliação é entendida como um processo que implica em 
julgar, em emitir um julgamento de valor, tendo por base uma análise do que foi 
realizado (intervenção, ação, serviço, procedimento etc.) ou uma análise do 
resultado obtido, sempre em comparação com um referencial considerado como 
um ideal a ser alcançado. 

O monitoramento é o acompanhamento continuado de compromissos 
(objetivos, metas e ações) explicitados em planos, programações ou projetos, de 
modo a verificar se estes estão sendo executados conforme preconizado. 

Entende-se, do mesmo modo, que o monitoramento tem uma carga 
avaliativa, vez que ao se acompanhar (monitorar) algo que está em andamento 
(intervenção, ação, serviço, procedimento etc.) faz-se, também, uma análise 
comparativa com um referencial, emitindo-se, em consequência, um julgamento 
de valor. 

Nos dois casos busca-se identificar pontos de fragilidade que merecerão a 
adoção de medidas ou intervenções por parte dos responsáveis pelo objeto da 
avaliação, no sentido da superação dos desafios que impedem o avanço do 
proposto.

Busca-se, além disso, explicitar avanços, progressos, aspectos positivos e 
melhorias em situações, realidades e processos objetos de intervenção, no sentido 
da valorização dos envolvidos e da verificação do cumprimento de propósitos e 
responsabilidades.

Assume-se, também, que o processo de planejamento ocorre em 
concomitância com a dinâmica do Sistema, não havendo, portanto, um parêntese 
ou um hiato para que as equipes interrompam suas atividades para planejar, o que 
se constitui em mais uma razão para fazer do monitoramento e da avaliação 
processos contínuos e sistemáticos que integram o planejamento. 

B) Sobre a metodologia de avaliação proposta

A metodologia proposta para o monitoramento e a avaliação do processo de 
formulação dos instrumentos de planejamento, do conteúdo desses documentos e 
do uso que vem sendo dado a esses produtos, aproxima-se da chamada avaliação 
qualitativa, pois não se restringe à simples inquisição por meio de perguntas 
objetivas e respostas numéricas. 

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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Atividade 4

Concluída a atividade 2, vamos fazer a síntese da avaliação, a partir do 

consolidado do trabalho realizado pelos pequenos grupos ou individualmente.

Vamos discutir e comentar sobre a nossa realidade a partir dos resultados 

encontrados.

Vamos avaliar a possibilidade de usar esse instrumental na nossa prática.

Atividade 5

Antes de concluir a Unidade, vamos listar as principais necessidades no 

tocante ao aperfeiçoamento e avaliação de processos e produtos relacionados 

ao planejamento, em especial o PS, a PAS e o RAG.

Atividade 6

Para concluir esta Unidade 5, vamos retomar os objetivos da Unidade e avaliar 

se foram alcançados.

Para anotar:
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Texto nº 7 - Algumas premissas básicas sobre monitoramento e avaliação 
dos instrumentos de planejamento do PlanejaSUS

A) Sobre monitoramento e avaliação

O campo do monitoramento constitui seara onde é farta a existência de 
referencial teórico, de metodologias e de instrumentos, razão porque o Ministério 
da Saúde considerou oportuno explicitar o entendimento aqui atribuído a alguns 
termos e expressões, ao propor metodologia e instrumento de monitoramento e 
avaliação.

Na proposta a avaliação é entendida como um processo que implica em 
julgar, em emitir um julgamento de valor, tendo por base uma análise do que foi 
realizado (intervenção, ação, serviço, procedimento etc.) ou uma análise do 
resultado obtido, sempre em comparação com um referencial considerado como 
um ideal a ser alcançado. 

O monitoramento é o acompanhamento continuado de compromissos 
(objetivos, metas e ações) explicitados em planos, programações ou projetos, de 
modo a verificar se estes estão sendo executados conforme preconizado. 

Entende-se, do mesmo modo, que o monitoramento tem uma carga 
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comparativa com um referencial, emitindo-se, em consequência, um julgamento 
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Nos dois casos busca-se identificar pontos de fragilidade que merecerão a 
adoção de medidas ou intervenções por parte dos responsáveis pelo objeto da 
avaliação, no sentido da superação dos desafios que impedem o avanço do 
proposto.

Busca-se, além disso, explicitar avanços, progressos, aspectos positivos e 
melhorias em situações, realidades e processos objetos de intervenção, no sentido 
da valorização dos envolvidos e da verificação do cumprimento de propósitos e 
responsabilidades.

Assume-se, também, que o processo de planejamento ocorre em 
concomitância com a dinâmica do Sistema, não havendo, portanto, um parêntese 
ou um hiato para que as equipes interrompam suas atividades para planejar, o que 
se constitui em mais uma razão para fazer do monitoramento e da avaliação 
processos contínuos e sistemáticos que integram o planejamento. 

B) Sobre a metodologia de avaliação proposta

A metodologia proposta para o monitoramento e a avaliação do processo de 
formulação dos instrumentos de planejamento, do conteúdo desses documentos e 
do uso que vem sendo dado a esses produtos, aproxima-se da chamada avaliação 
qualitativa, pois não se restringe à simples inquisição por meio de perguntas 
objetivas e respostas numéricas. 
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A idéia, com isso, é suscitar um processo de reflexão por parte dos que 
vivenciam o objeto avaliado ou monitorado, captando pontos de vista e percepções 
diferenciadas, bem como indicativos sobre intervenções ou medidas destinadas a 
incrementar potencialidades e superar limitações identificadas. 

Os avaliadores, portanto, serão aqueles que direta ou indiretamente estão 
(ou estiveram) envolvidos com o planejamento, a saber: (i) os responsáveis por 
conduzir ou liderar esse processo, por força de competência ou delegação; (ii) os 
integrantes das equipes de planejamento (os especialistas); (iii) os integrantes das 
equipes técnicas das chamadas 'áreas finalísticas'; (iv) os representantes de 
conselhos de saúde e de colegiados de gestores, entre outros. 

Serão, por conseguinte, os próprios que vivenciam (ou vivenciaram) o 
processo do planejamento, e que, de alguma forma, têm interesse, conhecimento 
e familiaridade com o objeto avaliado. 

No processo proposto, os avaliadores serão também objetos da avaliação 
por serem ou autores ou construtores dos instrumentos do PlanejaSUS e por 
fazerem uso dos mesmos em sua prática, colocando a proposta na linha da auto-
avaliação.

Estão nomeados como avaliadores, portanto, todo aquele que participa do 
processo aqui proposto independentemente de estar num momento de 
monitoramento ou de avaliação propriamente dita.

A metodologia adotada caracteriza-se por induzir e estimular a reflexão, a 
auto-aprendizagem, a autoconscientização e a autocrítica, ao incorporar uma 
avaliação do próprio desempenho, pois os atores estiveram envolvidos na 
construção do objeto avaliado e usam esse objeto ou o tem como referência na sua 
prática. 

O avaliador é colocado em contato direto com o instrumento de avaliação, 
impresso ou em meio magnético. O instrumento é auto-explicativo e o avaliador 
segue as instruções passo-a-passo, respondendo às questões a partir da sua 
percepção sobre o aspecto focalizado. 

Nesse sentido, o resultado da avaliação representa a percepção dos 
envolvidos sobre o processo de formulação, sobre o conteúdo e sobre o uso que 
vem sendo dado aos instrumentos do PlanejaSUS, sem preocupação em verificar 
o 'certo' ou 'errado'. 

A avaliação procura captar o conhecimento, a compreensão e os diferentes 
pontos de vista, olhares diversos e distintas formas de perceber o planejamento na 
esfera de gestão onde se processa a avaliação, indicando aos responsáveis por 
essa atividade necessidades de investimentos, de capacitação, de atualização, de 
aperfeiçoamento, sempre na perspectiva de avançar na construção/consolidação 
da cultura do planejamento no âmbito do SUS. 

De outro lado, o desencadeamento do processo e o envolvimento de um 
conjunto diferenciado de atores estabelecem condições que resultam em mais 
sensibilização, responsabilização e uma atitude mais proativa e aberta a 
mudanças quanto ao planejamento. 
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A proposta não contempla avaliadores ou olhares externos, não há 
entrevistadores e entrevistados, perguntadores e respondentes, ou mesmo 
especialistas a colocar um olhar 'de fora' sobre os processos, produtos e 
resultados. 

Não há, de outro modo, uma hierarquização nesta avaliação, ou seja, os 
seus resultados não serão utilizados para informar ou prestar contas a outra esfera 
de gestão ou a outra instituição. Os produtos serão usufruídos na própria esfera 
que tomou a decisão por avaliar, a partir de uma retroalimentação quase que 
imediata de pontos de fragilidade, necessidades, pontos positivos e avanços, em 
termos daquilo que deve ser alvo de ajustes, correções e adequações.

Síntese da proposta de monitoramento e avaliação

A metodologia de monitoramento e avaliação proposta no âmbito do 
PlanejaSUS tem como foco os instrumentos que dão concretude ao processo de 
planejamento do SUS, estabelecidos pela Portaria nº 3.085/2006 e definidos pela 
Portaria nº. 3.332/2006: Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório 
Anual de Gestão.A presente proposta de metodologia não se trata de um 
monitoramento e/ou avaliação pura e simples de documentos prontos (plano, 
programação, relatório), embora este também seja um propósito. Não constitui, do 
mesmo modo, proposta de pesquisa ou de diagnóstico quanto à formulação e ao 
uso dos instrumentos de planejamento do SUS pelas esferas de gestão.

Abrange sim, de forma bastante específica e direta, o monitoramento e a 
avaliação do processo de formulação, do conteúdo e do uso desses instrumentos 
básicos do PlanejaSUS. Ou seja: a proposta apresentada não tem por finalidade 
monitorar e avaliar resultados ou impactos do plano ou da programação, visto que 
metodologias e instrumentais com este propósito vêm, paralelamente, sendo 
trabalhados e disponibilizados no SUS.

É importante assinalar, contudo, que esses resultados ou impactos devem 
ser objeto de acompanhamento das áreas ou profissionais responsáveis pela 
condução do planejamento em cada esfera, de modo a assegurar a dinamicidade e 
continuidade do processo – por conseguinte dos instrumentos dele resultantes –, 
assim como subsidiar o gestor na tomada de decisão.

O monitoramento e a avaliação do processo de formulação, do conteúdo e 
do uso que vêm sendo dados aos instrumentos básicos do PlanejaSUS abordarão 
aspectos relacionados a processos e a produtos, estando estruturada em quatro 
módulos com os seguintes enfoques: 

Módulo 01: o processo de planejamento de um modo geral na esfera de 
gestão;

Módulo 02: o processo de formulação do Plano de Saúde (PS), da 
Programação Anual de Saúde (PAS) e do Relatório Anual de Gestão (RAG);

Módulo 03: o conteúdo do PS, da PAS e do RAG; e

Modulo 04: o uso do PS, da PAS e do RAG, incluindo o monitoramento e a 
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A idéia, com isso, é suscitar um processo de reflexão por parte dos que 
vivenciam o objeto avaliado ou monitorado, captando pontos de vista e percepções 
diferenciadas, bem como indicativos sobre intervenções ou medidas destinadas a 
incrementar potencialidades e superar limitações identificadas. 

Os avaliadores, portanto, serão aqueles que direta ou indiretamente estão 
(ou estiveram) envolvidos com o planejamento, a saber: (i) os responsáveis por 
conduzir ou liderar esse processo, por força de competência ou delegação; (ii) os 
integrantes das equipes de planejamento (os especialistas); (iii) os integrantes das 
equipes técnicas das chamadas 'áreas finalísticas'; (iv) os representantes de 
conselhos de saúde e de colegiados de gestores, entre outros. 

Serão, por conseguinte, os próprios que vivenciam (ou vivenciaram) o 
processo do planejamento, e que, de alguma forma, têm interesse, conhecimento 
e familiaridade com o objeto avaliado. 

No processo proposto, os avaliadores serão também objetos da avaliação 
por serem ou autores ou construtores dos instrumentos do PlanejaSUS e por 
fazerem uso dos mesmos em sua prática, colocando a proposta na linha da auto-
avaliação.

Estão nomeados como avaliadores, portanto, todo aquele que participa do 
processo aqui proposto independentemente de estar num momento de 
monitoramento ou de avaliação propriamente dita.

A metodologia adotada caracteriza-se por induzir e estimular a reflexão, a 
auto-aprendizagem, a autoconscientização e a autocrítica, ao incorporar uma 
avaliação do próprio desempenho, pois os atores estiveram envolvidos na 
construção do objeto avaliado e usam esse objeto ou o tem como referência na sua 
prática. 

O avaliador é colocado em contato direto com o instrumento de avaliação, 
impresso ou em meio magnético. O instrumento é auto-explicativo e o avaliador 
segue as instruções passo-a-passo, respondendo às questões a partir da sua 
percepção sobre o aspecto focalizado. 

Nesse sentido, o resultado da avaliação representa a percepção dos 
envolvidos sobre o processo de formulação, sobre o conteúdo e sobre o uso que 
vem sendo dado aos instrumentos do PlanejaSUS, sem preocupação em verificar 
o 'certo' ou 'errado'. 

A avaliação procura captar o conhecimento, a compreensão e os diferentes 
pontos de vista, olhares diversos e distintas formas de perceber o planejamento na 
esfera de gestão onde se processa a avaliação, indicando aos responsáveis por 
essa atividade necessidades de investimentos, de capacitação, de atualização, de 
aperfeiçoamento, sempre na perspectiva de avançar na construção/consolidação 
da cultura do planejamento no âmbito do SUS. 

De outro lado, o desencadeamento do processo e o envolvimento de um 
conjunto diferenciado de atores estabelecem condições que resultam em mais 
sensibilização, responsabilização e uma atitude mais proativa e aberta a 
mudanças quanto ao planejamento. 
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A proposta não contempla avaliadores ou olhares externos, não há 
entrevistadores e entrevistados, perguntadores e respondentes, ou mesmo 
especialistas a colocar um olhar 'de fora' sobre os processos, produtos e 
resultados. 

Não há, de outro modo, uma hierarquização nesta avaliação, ou seja, os 
seus resultados não serão utilizados para informar ou prestar contas a outra esfera 
de gestão ou a outra instituição. Os produtos serão usufruídos na própria esfera 
que tomou a decisão por avaliar, a partir de uma retroalimentação quase que 
imediata de pontos de fragilidade, necessidades, pontos positivos e avanços, em 
termos daquilo que deve ser alvo de ajustes, correções e adequações.

Síntese da proposta de monitoramento e avaliação

A metodologia de monitoramento e avaliação proposta no âmbito do 
PlanejaSUS tem como foco os instrumentos que dão concretude ao processo de 
planejamento do SUS, estabelecidos pela Portaria nº 3.085/2006 e definidos pela 
Portaria nº. 3.332/2006: Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório 
Anual de Gestão.A presente proposta de metodologia não se trata de um 
monitoramento e/ou avaliação pura e simples de documentos prontos (plano, 
programação, relatório), embora este também seja um propósito. Não constitui, do 
mesmo modo, proposta de pesquisa ou de diagnóstico quanto à formulação e ao 
uso dos instrumentos de planejamento do SUS pelas esferas de gestão.

Abrange sim, de forma bastante específica e direta, o monitoramento e a 
avaliação do processo de formulação, do conteúdo e do uso desses instrumentos 
básicos do PlanejaSUS. Ou seja: a proposta apresentada não tem por finalidade 
monitorar e avaliar resultados ou impactos do plano ou da programação, visto que 
metodologias e instrumentais com este propósito vêm, paralelamente, sendo 
trabalhados e disponibilizados no SUS.

É importante assinalar, contudo, que esses resultados ou impactos devem 
ser objeto de acompanhamento das áreas ou profissionais responsáveis pela 
condução do planejamento em cada esfera, de modo a assegurar a dinamicidade e 
continuidade do processo – por conseguinte dos instrumentos dele resultantes –, 
assim como subsidiar o gestor na tomada de decisão.

O monitoramento e a avaliação do processo de formulação, do conteúdo e 
do uso que vêm sendo dados aos instrumentos básicos do PlanejaSUS abordarão 
aspectos relacionados a processos e a produtos, estando estruturada em quatro 
módulos com os seguintes enfoques: 

Módulo 01: o processo de planejamento de um modo geral na esfera de 
gestão;

Módulo 02: o processo de formulação do Plano de Saúde (PS), da 
Programação Anual de Saúde (PAS) e do Relatório Anual de Gestão (RAG);

Módulo 03: o conteúdo do PS, da PAS e do RAG; e

Modulo 04: o uso do PS, da PAS e do RAG, incluindo o monitoramento e a 
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avaliação de processos e de resultados.

Os módulos dois e três desdobram-se em unidades para da conta da 
análise de cada instrumento de forma específica. Os quatro módulos totalizam 
cerca de 140 tópicos, apresentados na forma de questões.

Ao implementar o processo de monitoramento e avaliação, poderão ser 
utilizados os quatro módulos ou módulos específicos. Isso dependerá do objeto, do 
momento ou da finalidade do monitoramento e da avaliação a serem 
empreendidos.

Para anotar:

Figura 1 - Diagrama representativo da avaliação

Módulo 1
O processo de 
planejamento 
desenvolvido na 
esfera de gestão

O processo de 
aplicação / uso 
prático dos 
instrumentos do 
PlanejaSUS

Módulo 4

Módulo 2
O processo de 
formulação dos 
instrumentos do 
PlanejaSUS

Unidade 2-A: Formulação dos 
instrumentos, de modo geral

Unidade 2-B: Formulação do PES

Unidade 2-C: Formulação da PAS

Unidade 2-D: Formulação do RAG

Módulo 3
O conteúdo dos 
instrumentos do 
PlanejaSUS

Unidade 3-A: Conteúdo dos 
instrumentos, de modo geral

Unidade 3-B: do PESConteúdo 

Unidade 3-C: da PASConteúdo 

Unidade 3-D: do RAGConteúdo 

Exercício nº 3 - Exercitando a aplicação do instrumento para o 
monitoramento e avaliação do processo de formulação, do conteúdo e do 
uso dos instrumentos do PlanejaSUS

I PARTE (cada grupo ou individualmente)

1) Individualmente ou em grupos, vamos analisar e responder ao Módulo ou 
Unidade de módulo que ficou sob a sua responsabilidade.

2) O monitor irá orientar o preenchimento dos módulos e dos quadros de 
síntese.

a) Leia todo o Módulo ou Unidade de Módulo antes de começar a 
responder. Esclareça dúvidas quando necessário.

b) Assinale a resposta que você considera pertinente, tendo em conta as 
seguintes orientações:

Diante de cada pergunta do módulo deveremos assinalar “sim”, 
“não” ou “em parte”.

Ao optar pelo “sim” você deverá também apontar um nível de 
satisfação:

Ao assinalar “não” ou “em parte” você deverá apontar uma ou mais 
justificativas para sua resposta, conforme os parâmetros a seguir.

a) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
técnicas utilizar como convenção EQT. Exemplos: falta de capacitação; 
insuficiência de profissionais; inexistência de metodologias ou instrumentos.

b) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
operacionais e de infra-estrutura utilizar como convenção EQO. Exemplos: 
espaço físico inadequado; equipamentos defasados; processo administrativo 
moroso ou incorreto.

c) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
políticas utilizar como convenção EQP. Exemplos: falta de apoio do gestor ao 
processo de planejamento; dificuldade de acesso à pauta de colegiados estadual e 
regional ou à pauta do Conselho de Saúde respectivo; falta de incentivo à 
participação das equipes no processo.

Ü

Ü

Ü

SIM
(Pontue)

3 – Plenamente Satisfatório

2 – Parcialmente Satisfatório

1 – Bem Pouco Satisfatório
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avaliação de processos e de resultados.

Os módulos dois e três desdobram-se em unidades para da conta da 
análise de cada instrumento de forma específica. Os quatro módulos totalizam 
cerca de 140 tópicos, apresentados na forma de questões.

Ao implementar o processo de monitoramento e avaliação, poderão ser 
utilizados os quatro módulos ou módulos específicos. Isso dependerá do objeto, do 
momento ou da finalidade do monitoramento e da avaliação a serem 
empreendidos.
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Exercício nº 3 - Exercitando a aplicação do instrumento para o 
monitoramento e avaliação do processo de formulação, do conteúdo e do 
uso dos instrumentos do PlanejaSUS

I PARTE (cada grupo ou individualmente)

1) Individualmente ou em grupos, vamos analisar e responder ao Módulo ou 
Unidade de módulo que ficou sob a sua responsabilidade.

2) O monitor irá orientar o preenchimento dos módulos e dos quadros de 
síntese.

a) Leia todo o Módulo ou Unidade de Módulo antes de começar a 
responder. Esclareça dúvidas quando necessário.

b) Assinale a resposta que você considera pertinente, tendo em conta as 
seguintes orientações:

Diante de cada pergunta do módulo deveremos assinalar “sim”, 
“não” ou “em parte”.

Ao optar pelo “sim” você deverá também apontar um nível de 
satisfação:

Ao assinalar “não” ou “em parte” você deverá apontar uma ou mais 
justificativas para sua resposta, conforme os parâmetros a seguir.

a) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
técnicas utilizar como convenção EQT. Exemplos: falta de capacitação; 
insuficiência de profissionais; inexistência de metodologias ou instrumentos.

b) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
operacionais e de infra-estrutura utilizar como convenção EQO. Exemplos: 
espaço físico inadequado; equipamentos defasados; processo administrativo 
moroso ou incorreto.

c) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
políticas utilizar como convenção EQP. Exemplos: falta de apoio do gestor ao 
processo de planejamento; dificuldade de acesso à pauta de colegiados estadual e 
regional ou à pauta do Conselho de Saúde respectivo; falta de incentivo à 
participação das equipes no processo.
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1 – Bem Pouco Satisfatório
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d) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
relacionadas a comportamentos e percepções das equipes e/ou dos 
profissionais utilizar como convenção EQC. Exemplos: desinteresse, experiência 
negativa com planejamento; visão do planejamento como perda de tempo.

e) Em situações em que a justificativa para 'não' e 'em parte' 
envolver mais de uma razão, ou seja, quando não for 'exclusiva', podemos optar 
pelas seguintes combinações:

Depois que você completou o preenchimento do Módulo ou Unidade de Módulo, 
registre no Consolidado das Respostas SIM:

i. o número total de perguntas respondidas;

ii. o número total de repostas “sim”;

iii. faça uma média da pontuação atribuída ao “sim”. Para isso, considere 
as seguintes orientações:

o numerador é a soma de todas as pontuações atribuídas quando 
a resposta foi sim;

o denominador é o número de vezes que a resposta sim foi 
assinalada;

a média das pontuações atribuídas ao “sim” é calculada dividindo 
o valor do numerador pelo denominador.

4) Em seguida, registre comentários sobre a média obtida para o “sim”.

5) Preencha, na sequência, o Consolidado das Respostas NÃO e EM PARTE 
informando o número total de respostas “não” e “em parte” do Módulo ou Unidade 
de Módulo que você está trabalhando, lembrando de registrar também os totais 
para as justificativas.

6) Em seguida, comente as informações apuradas para o “não” e “em parte” e 

Ü

Ü

Ü

Exclusivamente Questões Comportamentais – 
EQC

NÃO / 
EM PARTE

(Justifique)

Exclusivamente Questões Técnicas – EQT

Exclusivamente Questões Políticas – EQP

Exclusivamente Questões Operacionais e de 
Infra-estrutura – EQO

Combinações possíveis:    (EQT + EQP)    (EQT + EQC)   (EQT + EQO)

                                           (EQP + EQC)    (EQP + EQO)  (EQC + EQO)
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aponte problemas e dificuldades mais relevantes, bem como respectivas medidas 
para superação.

7) Terminado o seu Módulo ou Unidade de módulo, aguarde as orientações do 
MONITOR. 

II PARTE (no grande grupo)

1) Vamos calcular a média das respostas “sim” e “não e em parte”. 

i. Conte o número de respostas “sim” e o número de respostas “não e em 
parte”. Leve os totais apurados para o quadro de Resumo Geral e calcule os 
percentuais.

ii. Considere como numeradores o número total de respostas “sim” e de 
respostas “não” e “em parte”. O denominador será o número de perguntas do 
Módulo. Em seguida, multiplique por 100 para obter o resultado percentual.

2) Agora, vamos analisar as Médias Parciais referentes à média da pontuação 
atribuída ao “sim” e calcular a Média Global. Leve as Médias Parciais para a 
Síntese do Monitoramento ou Avaliação 01, registrando a Média Parcial respectiva 
para cada Módulo ou Unidade de Módulo.

i. A Média Parcial já foi apurada. Trata-se da média da pontuação atribuída 
ao “sim”. 

ii. A Média Global é calculada ao somar os valores de todas as Médias 
Parciais e dividir pelo número de Módulos trabalhados no exercício.

3) Em seguida, analisaremos as respostas “não” e “em parte”. Leve a soma de 
cada item (total de respostas “não” e “em parte” e total para cada justificativa) para 
a Síntese do Monitoramento ou Avaliação 02, registrando no espaço 
correspondente.

i. O total de respostas “não” e “em parte” e das justificativas já foi 
registrado no Consolidado das Respostas NÃO e EM PARTE para cada módulo 
individualmente.

4) Vamos discutir agora os problemas e dificuldades mais relevantes 
identificados e as respectivas medidas para superação.
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d) Quando as razões forem devidas exclusivamente a questões 
relacionadas a comportamentos e percepções das equipes e/ou dos 
profissionais utilizar como convenção EQC. Exemplos: desinteresse, experiência 
negativa com planejamento; visão do planejamento como perda de tempo.

e) Em situações em que a justificativa para 'não' e 'em parte' 
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i. o número total de perguntas respondidas;

ii. o número total de repostas “sim”;

iii. faça uma média da pontuação atribuída ao “sim”. Para isso, considere 
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o numerador é a soma de todas as pontuações atribuídas quando 
a resposta foi sim;

o denominador é o número de vezes que a resposta sim foi 
assinalada;

a média das pontuações atribuídas ao “sim” é calculada dividindo 
o valor do numerador pelo denominador.

4) Em seguida, registre comentários sobre a média obtida para o “sim”.

5) Preencha, na sequência, o Consolidado das Respostas NÃO e EM PARTE 
informando o número total de respostas “não” e “em parte” do Módulo ou Unidade 
de Módulo que você está trabalhando, lembrando de registrar também os totais 
para as justificativas.

6) Em seguida, comente as informações apuradas para o “não” e “em parte” e 
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aponte problemas e dificuldades mais relevantes, bem como respectivas medidas 
para superação.

7) Terminado o seu Módulo ou Unidade de módulo, aguarde as orientações do 
MONITOR. 

II PARTE (no grande grupo)

1) Vamos calcular a média das respostas “sim” e “não e em parte”. 

i. Conte o número de respostas “sim” e o número de respostas “não e em 
parte”. Leve os totais apurados para o quadro de Resumo Geral e calcule os 
percentuais.

ii. Considere como numeradores o número total de respostas “sim” e de 
respostas “não” e “em parte”. O denominador será o número de perguntas do 
Módulo. Em seguida, multiplique por 100 para obter o resultado percentual.

2) Agora, vamos analisar as Médias Parciais referentes à média da pontuação 
atribuída ao “sim” e calcular a Média Global. Leve as Médias Parciais para a 
Síntese do Monitoramento ou Avaliação 01, registrando a Média Parcial respectiva 
para cada Módulo ou Unidade de Módulo.

i. A Média Parcial já foi apurada. Trata-se da média da pontuação atribuída 
ao “sim”. 

ii. A Média Global é calculada ao somar os valores de todas as Médias 
Parciais e dividir pelo número de Módulos trabalhados no exercício.

3) Em seguida, analisaremos as respostas “não” e “em parte”. Leve a soma de 
cada item (total de respostas “não” e “em parte” e total para cada justificativa) para 
a Síntese do Monitoramento ou Avaliação 02, registrando no espaço 
correspondente.

i. O total de respostas “não” e “em parte” e das justificativas já foi 
registrado no Consolidado das Respostas NÃO e EM PARTE para cada módulo 
individualmente.

4) Vamos discutir agora os problemas e dificuldades mais relevantes 
identificados e as respectivas medidas para superação.
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Instrumento para o monitoramento e avaliação do processo de 
formulação, do conteúdo e do uso dos instrumentos do PlanejaSUS

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

Orientações básicas

1. Este instrumento de monitoramento e avaliação é auto-explicativo (leia as orientações básicas e orientações específicas ao fim de

cada módulo ou unidade de módulo). Para utilizá-lo é importante que você tenha lido o Caderno 8: Monitoramento e avaliação do

processo de formulação, do conteúdo e do uso dos instrumentos do PlanejaSUS.

2. O formulário é integrado por 4 módulos.

Módulo 1: o processo de planejamento de um modo geral na esfera de gestão;

Módulo 2: o processo de formulação do PS, da PAS e do RAG;

Módulo 3: o conteúdo do PS, da PAS e do RAG; e

Módulo 4: o uso do PS, das PAS e do RAG, incluindo o monitoramento e a avaliação de processos e de resultados

Os módulos dois e três são compostos por unidades.

Cada módulo ou unidade de módulo é composto por tópicos de avaliação.

3. Leia inicialmente todo o instrumento de avaliação.

4. Depois inicie o preenchimento registrando as informações relativas à data de início desse processo e ao (s) grupo (s) do (s) qual (is) você

faz parte, bem como sobre a estratégia adotada para a realização do monitoramento e avaliação.

5. Vá, em seguida, para o MÓDULO 1 e, na sequência, aos demais módulos, procedendo conforme orientado a seguir.

6. Leia e analise cada tópico e selecione uma entre as três alternativas: ‘SIM’, ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’ .

7. Ao selecionar ‘SIM’, atribua um valor ao resultado da sua análise, aplicando pontuação 1, 2 ou 3, como forma de expressar o seu

‘nível de satisfação’ com a questão objeto de monitoramento e avaliação (realidade, situação, ação, serviço, produto, resultado):

ao pontuar com 3, o avaliador considera, a partir da sua percepção, se o que está representado (descrito) na questão ocorreu

de forma ‘plenamente satisfatória’;

ao atribuir 2, significa que aquela questão ocorreu de forma ‘parcialmente satisfatória’;

ao pontuar com 1, significa que a questão objeto de monitoramento ou avaliação efetivou-se de forma ‘bem pouco satisfatória’.

8. Para as alternativas ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’, aponte uma justificativa (conforme explicado a seguir) que considere a sua percepção quanto à

natureza das questões que fizeram com que o tópico analisado recebesse uma aprovação parcial ou não fosse aprovado.

9. Para justificar as alternativas ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’, considere as seguintes convenções:

exclusivamente a questões técnicas, utilizar como convenção EQT;

exclusivamente a questões operacionais e de infra-estrutura, utilizar como convenção EQO;

exclusivamente a questões políticas, utilizar como convenção EQP;

exclusivamente a questões relacionadas a comportamentos e percepções das equipes e/ou dos profissionais, utilizar EQC.

Nas situações em que a justificativa para ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’ não for “exclusiva”, considera-se como viável a associação de até

duas justificativas, possibilitando a formação de mais sete categorias: (i) EQT + EQO; (ii) EQT + EQP; (iii) EQT + EQC; (iv) EQO +

EQP; (v) EQO + EQC; e (vi) EQP + EQC. Perfazendo um total de 10 categorias de justificativas.

10. Terminada o monitoramento ou avaliação do módulo ou da unidade de módulo, calcule a média aritmética da pontuação atribuída às

alternativas 'SIM'. Comente a média obtida, conforme indicado. Transfira o valor da média para o espaço correspondente na parte 1 da

SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO .

11. Faça também a soma das justificativas atribuídas às alternativas 'em parte' e 'não', utilizando a coluna ao lado de cada módulo ou 

unidade de módulo, somando os eventos ocorridos. A soma de cada evento será adicionada à soma do mesmo evento de cada

módulo ou unidade de módulos, na parte 2 da SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO.

12. Em seguida, aponte para o módulo ou a unidade de módulo que você analisou os problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas adotadas para superação dos mesmos. Ao registrar, indique para cada medida, conforme orientação, a convenção 'E' caso já tenha

sido efetivada; a convenção EE se estiver em execução; e com AE se for a executar.

13. No final do instrumento, no tópico SINTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO, verifique a média global obtida a partir das

médias alcançadas pela pontuação atribuída à opção 'sim' nos vários módulos/unidades de avaliação. Você já deve ter transferido a

média obtida em cada módulo ou unidade de módulo conforme orientado anteriormente no tópico 10. Calcule a média aritmética das

10 médias parciais, obtendo assim a média global. Analise a média alcançada e faça comentários e observações no espaço indicado.

14. Por último, ainda no tópico SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO , calcule a proporção alcançada pelas questões apontadas

nas justificativas para 'NÃO' e 'EM PARTE'. Você deve colocar no espaço correspondente a proporção que foi calculada, a partir da soma das

categorias da mesma espécie de cada módulo ou unidade de módulo, conforme orientado anteriormente no tópico 11. Conclua comentando

sobre os percentuais alcançados e sobre o que vem pesando mais.
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Ministério da Saúde

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

é integrante de equipe de saúde (atua na rede de serviços);

é integrante do colegiado de gestão (estadual, regional, municipal);

DATA DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO:____/_____/______

Identifique o grupo ao qual você pertence (pode assinalar mais de um):

é integrante da equipe de planejamento do órgão gestor da esfera respectiva;

é integrante das equipes técnicas das chamadas 'áreas finalísticas';

Qual a estratégia adotada pela área/setor de planejamento para realizar o monitoramento ou avaliação? (faça uma síntese)

Quem esteve diretamente envolvido? (cite os principais)

Quais as dificuldades para efetivar o processo? (cite as principais)

é ocupante de cargo de confiança.

é prestador de serviços (sem vínculo empregatício);

é servidor público;

é assessor técnico (presta assessoria à gestão estadual ou municipal);

é integrante do Conselho de Saúde da esfera respectiva;
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Instrumento para o monitoramento e avaliação do processo de 
formulação, do conteúdo e do uso dos instrumentos do PlanejaSUS

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

Orientações básicas

1. Este instrumento de monitoramento e avaliação é auto-explicativo (leia as orientações básicas e orientações específicas ao fim de

cada módulo ou unidade de módulo). Para utilizá-lo é importante que você tenha lido o Caderno 8: Monitoramento e avaliação do

processo de formulação, do conteúdo e do uso dos instrumentos do PlanejaSUS.

2. O formulário é integrado por 4 módulos.

Módulo 1: o processo de planejamento de um modo geral na esfera de gestão;

Módulo 2: o processo de formulação do PS, da PAS e do RAG;

Módulo 3: o conteúdo do PS, da PAS e do RAG; e

Módulo 4: o uso do PS, das PAS e do RAG, incluindo o monitoramento e a avaliação de processos e de resultados

Os módulos dois e três são compostos por unidades.

Cada módulo ou unidade de módulo é composto por tópicos de avaliação.

3. Leia inicialmente todo o instrumento de avaliação.

4. Depois inicie o preenchimento registrando as informações relativas à data de início desse processo e ao (s) grupo (s) do (s) qual (is) você

faz parte, bem como sobre a estratégia adotada para a realização do monitoramento e avaliação.

5. Vá, em seguida, para o MÓDULO 1 e, na sequência, aos demais módulos, procedendo conforme orientado a seguir.

6. Leia e analise cada tópico e selecione uma entre as três alternativas: ‘SIM’, ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’ .

7. Ao selecionar ‘SIM’, atribua um valor ao resultado da sua análise, aplicando pontuação 1, 2 ou 3, como forma de expressar o seu

‘nível de satisfação’ com a questão objeto de monitoramento e avaliação (realidade, situação, ação, serviço, produto, resultado):

ao pontuar com 3, o avaliador considera, a partir da sua percepção, se o que está representado (descrito) na questão ocorreu

de forma ‘plenamente satisfatória’;

ao atribuir 2, significa que aquela questão ocorreu de forma ‘parcialmente satisfatória’;

ao pontuar com 1, significa que a questão objeto de monitoramento ou avaliação efetivou-se de forma ‘bem pouco satisfatória’.

8. Para as alternativas ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’, aponte uma justificativa (conforme explicado a seguir) que considere a sua percepção quanto à

natureza das questões que fizeram com que o tópico analisado recebesse uma aprovação parcial ou não fosse aprovado.

9. Para justificar as alternativas ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’, considere as seguintes convenções:

exclusivamente a questões técnicas, utilizar como convenção EQT;

exclusivamente a questões operacionais e de infra-estrutura, utilizar como convenção EQO;

exclusivamente a questões políticas, utilizar como convenção EQP;

exclusivamente a questões relacionadas a comportamentos e percepções das equipes e/ou dos profissionais, utilizar EQC.

Nas situações em que a justificativa para ‘NÃO’ ou ‘EM PARTE’ não for “exclusiva”, considera-se como viável a associação de até

duas justificativas, possibilitando a formação de mais sete categorias: (i) EQT + EQO; (ii) EQT + EQP; (iii) EQT + EQC; (iv) EQO +

EQP; (v) EQO + EQC; e (vi) EQP + EQC. Perfazendo um total de 10 categorias de justificativas.

10. Terminada o monitoramento ou avaliação do módulo ou da unidade de módulo, calcule a média aritmética da pontuação atribuída às

alternativas 'SIM'. Comente a média obtida, conforme indicado. Transfira o valor da média para o espaço correspondente na parte 1 da

SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO .

11. Faça também a soma das justificativas atribuídas às alternativas 'em parte' e 'não', utilizando a coluna ao lado de cada módulo ou 

unidade de módulo, somando os eventos ocorridos. A soma de cada evento será adicionada à soma do mesmo evento de cada

módulo ou unidade de módulos, na parte 2 da SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO.

12. Em seguida, aponte para o módulo ou a unidade de módulo que você analisou os problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas adotadas para superação dos mesmos. Ao registrar, indique para cada medida, conforme orientação, a convenção 'E' caso já tenha

sido efetivada; a convenção EE se estiver em execução; e com AE se for a executar.

13. No final do instrumento, no tópico SINTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO, verifique a média global obtida a partir das

médias alcançadas pela pontuação atribuída à opção 'sim' nos vários módulos/unidades de avaliação. Você já deve ter transferido a

média obtida em cada módulo ou unidade de módulo conforme orientado anteriormente no tópico 10. Calcule a média aritmética das

10 médias parciais, obtendo assim a média global. Analise a média alcançada e faça comentários e observações no espaço indicado.

14. Por último, ainda no tópico SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO , calcule a proporção alcançada pelas questões apontadas

nas justificativas para 'NÃO' e 'EM PARTE'. Você deve colocar no espaço correspondente a proporção que foi calculada, a partir da soma das

categorias da mesma espécie de cada módulo ou unidade de módulo, conforme orientado anteriormente no tópico 11. Conclua comentando

sobre os percentuais alcançados e sobre o que vem pesando mais.
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Ministério da Saúde

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

é integrante de equipe de saúde (atua na rede de serviços);

é integrante do colegiado de gestão (estadual, regional, municipal);

DATA DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO:____/_____/______

Identifique o grupo ao qual você pertence (pode assinalar mais de um):

é integrante da equipe de planejamento do órgão gestor da esfera respectiva;

é integrante das equipes técnicas das chamadas 'áreas finalísticas';

Qual a estratégia adotada pela área/setor de planejamento para realizar o monitoramento ou avaliação? (faça uma síntese)

Quem esteve diretamente envolvido? (cite os principais)

Quais as dificuldades para efetivar o processo? (cite as principais)

é ocupante de cargo de confiança.

é prestador de serviços (sem vínculo empregatício);

é servidor público;

é assessor técnico (presta assessoria à gestão estadual ou municipal);

é integrante do Conselho de Saúde da esfera respectiva;
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16
A esfera de gestão registra experiência positiva no âmbito do

planejamento? 

A esfera de gestão tem mantido em arquivo os instrumentos de

planejamento, especialmente o RAG?

A área/setor de planejamento da esfera de gestão dispõe de espaço físico

adequado, equipamento (computador, fax, telefone etc.)? 

A área/setor de planejamento da esfera de gestão participa e influencia no

processo decisório? 

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas

A área/setor de planejamento da esfera de gestão está fortalecida? 

A equipe técnica da área/setor de planejamento da esfera de gestão está

capacitada para o desempenho de suas funções?

A área/setor de planejamento da esfera de gestão tem equipe técnica

suficiente para dar conta das suas responsabilidades?

A área/setor de planejamento da esfera de gestão vem coordenando o (s)

processo (s) de monitoramento e avaliação do PS e das PAS?

Atenção: Aqui a expressão “área/setor” de planejamento refere-se às

situações (i) em que a área/setor existe formalmente, consta do organograma

do órgão gestor; e (ii) às situações em que a responsabilidade pelo

planejamento é atribuída a uma pessoa ou a um grupo ou a outra área técnica.

A área/setor de planejamento da esfera de gestão vem coordenando o (s)

processo (s) de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS (PS, PAS e

RAG)?

Caso a área/setor de planejamento da esfera de gestão exista 

formalmente na estrutura organizacional você considera que ela está bem

posicionada nesTa estrutura?

Se você assinalou três das opções acima, pontue com 3; se assinalou duas

opções, pontue com 2;  e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1. 

Atenção : SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais as referências utilizadas:

(   ) as diretrizes do PlanejaSUS;

(   ) a metodologia;

(   ) os instrumentos.

A esfera de gestão utilizou o PlanejaSUS como referência para o

desenvolvimento do processo de planejamento?

2

3

A esfera de gestão está inserida no Sistema de Planejamento do SUS

(PlanejaSUS)?

Tópicos de monitoramento e avaliação

Pontuação média para a resposta 'SIM'Nº de respostas 'SIM'

A esfera de gestão recebeu assessoria técnica para o desenvolvimento do

seu processo de planejamento?

A esfera de gestão prestou assessoria técnica a outras esferas com a

finalidade de estimular o processo de planejamento?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', pontue com 3; se você considerar

que os resultados foram bastante positivos, que houve engajamento, pontue

com 2; e com 1, se os resultados não foram tão satisfatórios.

A esfera de gestão adotou iniciativas para estimular o processo de

planejamento junto a diferentes atores (municípios, áreas técnicas do

órgão gestor; colegiados de gestão, conselhos, sociedade civil etc.)?

Se você assinalou três ou quatro das opções acima, pontue com 3; se

assinalou uma ou duas opções, pontue com 2; e se não assinalou nenhuma

opção, pontue com 1.

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais das atividades são contempladas com o incentivo:

(   ) treinamentos/capacitações;

(   ) seminários e/ou reuniões técnicas;

(   ) contratação de serviços;

(   ) produção de materiais técnicos/instrucionais e de divulgação .

O incentivo financeiro específico para implementação do PlanejaSUS vem

servindo de suporte para a atuação da área/setor de planejamento?

MÓDULO 1: O processo de planejamento desenvolvido na esfera de gestão

6

8

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Aponte, em relação aos tópicos de monitoramento e avaliação do Módulo 1, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Medida/ação/estratégia de superaçãoProblema/dificuldade/fragilidade existente

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Comente a média obtida:
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Ministério da Saúde

Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16
A esfera de gestão registra experiência positiva no âmbito do

planejamento? 

A esfera de gestão tem mantido em arquivo os instrumentos de

planejamento, especialmente o RAG?

A área/setor de planejamento da esfera de gestão dispõe de espaço físico

adequado, equipamento (computador, fax, telefone etc.)? 

A área/setor de planejamento da esfera de gestão participa e influencia no

processo decisório? 

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas

A área/setor de planejamento da esfera de gestão está fortalecida? 

A equipe técnica da área/setor de planejamento da esfera de gestão está

capacitada para o desempenho de suas funções?

A área/setor de planejamento da esfera de gestão tem equipe técnica

suficiente para dar conta das suas responsabilidades?

A área/setor de planejamento da esfera de gestão vem coordenando o (s)

processo (s) de monitoramento e avaliação do PS e das PAS?

Atenção: Aqui a expressão “área/setor” de planejamento refere-se às

situações (i) em que a área/setor existe formalmente, consta do organograma

do órgão gestor; e (ii) às situações em que a responsabilidade pelo

planejamento é atribuída a uma pessoa ou a um grupo ou a outra área técnica.

A área/setor de planejamento da esfera de gestão vem coordenando o (s)

processo (s) de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS (PS, PAS e

RAG)?

Caso a área/setor de planejamento da esfera de gestão exista 

formalmente na estrutura organizacional você considera que ela está bem

posicionada nesTa estrutura?

Se você assinalou três das opções acima, pontue com 3; se assinalou duas

opções, pontue com 2;  e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1. 

Atenção : SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais as referências utilizadas:

(   ) as diretrizes do PlanejaSUS;

(   ) a metodologia;

(   ) os instrumentos.

A esfera de gestão utilizou o PlanejaSUS como referência para o

desenvolvimento do processo de planejamento?

2

3

A esfera de gestão está inserida no Sistema de Planejamento do SUS

(PlanejaSUS)?

Tópicos de monitoramento e avaliação

Pontuação média para a resposta 'SIM'Nº de respostas 'SIM'

A esfera de gestão recebeu assessoria técnica para o desenvolvimento do

seu processo de planejamento?

A esfera de gestão prestou assessoria técnica a outras esferas com a

finalidade de estimular o processo de planejamento?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', pontue com 3; se você considerar

que os resultados foram bastante positivos, que houve engajamento, pontue

com 2; e com 1, se os resultados não foram tão satisfatórios.

A esfera de gestão adotou iniciativas para estimular o processo de

planejamento junto a diferentes atores (municípios, áreas técnicas do

órgão gestor; colegiados de gestão, conselhos, sociedade civil etc.)?

Se você assinalou três ou quatro das opções acima, pontue com 3; se

assinalou uma ou duas opções, pontue com 2; e se não assinalou nenhuma

opção, pontue com 1.

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais das atividades são contempladas com o incentivo:

(   ) treinamentos/capacitações;

(   ) seminários e/ou reuniões técnicas;

(   ) contratação de serviços;

(   ) produção de materiais técnicos/instrucionais e de divulgação .

O incentivo financeiro específico para implementação do PlanejaSUS vem

servindo de suporte para a atuação da área/setor de planejamento?

MÓDULO 1: O processo de planejamento desenvolvido na esfera de gestão

6

8

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Aponte, em relação aos tópicos de monitoramento e avaliação do Módulo 1, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Medida/ação/estratégia de superaçãoProblema/dificuldade/fragilidade existente

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Comente a média obtida:
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MÓDULO 2: o processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS

Unidade 2-A: processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral

Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

5

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Tópicos de monitoramento e avaliação

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-A, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Medida/ação/estratégia de superação

4

O processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS (PS, PAS e

RAG), de modo geral, tem contribuído para dar direcionalidade ao "que

fazer" em termos de ações e serviços de saúde? 

O processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo

geral, tem contribuído para fortalecer e consolidar a cultura do

planejamento na esfera de gestão respectiva?

O processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS vem sendo

definido formalmente, com publicação de instrumento legal? 

Analisando os processos de formulação dos instrumentos do

PlanejaSUS, desenvolvidos nos últimos três anos, você afirmaria que tem

havido avanços?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM' para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos avanços você consideraria:

(

   

)

 

maior participação dos envolvidos;

(   ) maior compromisso;

(

   

)

 

maior apoio político;

(

   

)

 

maior precisão nas propostas;

(

   

)

 

valorização dos instrumentos;

(   ) textos mais claros;

(   ) textos mais objetivos.
Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

As falhas, dificuldades e impasses observados no processo de

formulação dos instrumentos do PlanejaSUS vêm sendo corrigidos ou

superados?

Problema/dificuldade/fragilidade existente
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

5

6

8

Período a que se refere o PS cujo processo de formulação está sendo monitorado ou avaliado: __________

Período de duração do processo de formulação do PS: ____/____/____ a ____/____/____

Unidade 2-B: processo de formulação do Plano de Saúde (PS)

O processo de formulação do PS foi realizado no 1º ano do governo? 

O monitoramento e a avaliação do PS da gestão anterior serviu de base

para a formulação do PS vigente?

O processo de formulação do PS foi participativo, integrou vários atores?

O processo de formulação do PS adotou uma proposta metodológica

com instrumentos padronizados? 

Atenção: considere a realização de um trabalho baseado em algo

sistematizado, com objetivos definidos, estratégias de ação (reuniões,

seminários, oficinas) e cronograma de execução, com instrumental próprio

como planilhas, instruções etc.

No caso da esfera estadual e federal, o processo de formulação do PS foi

ascendente, a partir de formulação de planos pelas demais esferas

(estados e municípios, dependendo do caso)?

4

Tópicos de monitoramento e avaliação

Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM'

O processo de formulação do PS contou com a participação do Conselho

de Saúde da respectiva esfera?

O processo de formulação do PS fez uso dos diferentes insumos

disponíveis?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos instrumentos têm sido utilizados:

(   ) PPA;

(

   

)

 

relatórios de conferências estadual, nacional;

(

   

)

 

planos regionais e municipais de saúde;

(

   

)

 

relatórios de avaliação do Plano vigente;

(

   

)

 

relatórios anuais de gestão;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

programas e projetos específicos.
Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

As diretrizes, metodologia e instrumentos do PlanejaSUS trouxeram

importantes contribuições para o processo de formulação do PS?

7
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MÓDULO 2: o processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS

Unidade 2-A: processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral

Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

5

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Tópicos de monitoramento e avaliação

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-A, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Medida/ação/estratégia de superação

4

O processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS (PS, PAS e

RAG), de modo geral, tem contribuído para dar direcionalidade ao "que

fazer" em termos de ações e serviços de saúde? 

O processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo

geral, tem contribuído para fortalecer e consolidar a cultura do

planejamento na esfera de gestão respectiva?

O processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS vem sendo

definido formalmente, com publicação de instrumento legal? 

Analisando os processos de formulação dos instrumentos do

PlanejaSUS, desenvolvidos nos últimos três anos, você afirmaria que tem

havido avanços?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM' para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos avanços você consideraria:

(

   

)

 

maior participação dos envolvidos;

(   ) maior compromisso;

(

   

)

 

maior apoio político;

(

   

)

 

maior precisão nas propostas;

(

   

)

 

valorização dos instrumentos;

(   ) textos mais claros;

(   ) textos mais objetivos.
Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

As falhas, dificuldades e impasses observados no processo de

formulação dos instrumentos do PlanejaSUS vêm sendo corrigidos ou

superados?

Problema/dificuldade/fragilidade existente
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

5

6

8

Período a que se refere o PS cujo processo de formulação está sendo monitorado ou avaliado: __________

Período de duração do processo de formulação do PS: ____/____/____ a ____/____/____

Unidade 2-B: processo de formulação do Plano de Saúde (PS)

O processo de formulação do PS foi realizado no 1º ano do governo? 

O monitoramento e a avaliação do PS da gestão anterior serviu de base

para a formulação do PS vigente?

O processo de formulação do PS foi participativo, integrou vários atores?

O processo de formulação do PS adotou uma proposta metodológica

com instrumentos padronizados? 

Atenção: considere a realização de um trabalho baseado em algo

sistematizado, com objetivos definidos, estratégias de ação (reuniões,

seminários, oficinas) e cronograma de execução, com instrumental próprio

como planilhas, instruções etc.

No caso da esfera estadual e federal, o processo de formulação do PS foi

ascendente, a partir de formulação de planos pelas demais esferas

(estados e municípios, dependendo do caso)?

4

Tópicos de monitoramento e avaliação

Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM'

O processo de formulação do PS contou com a participação do Conselho

de Saúde da respectiva esfera?

O processo de formulação do PS fez uso dos diferentes insumos

disponíveis?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos instrumentos têm sido utilizados:

(   ) PPA;

(

   

)

 

relatórios de conferências estadual, nacional;

(

   

)

 

planos regionais e municipais de saúde;

(

   

)

 

relatórios de avaliação do Plano vigente;

(

   

)

 

relatórios anuais de gestão;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

programas e projetos específicos.
Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

As diretrizes, metodologia e instrumentos do PlanejaSUS trouxeram

importantes contribuições para o processo de formulação do PS?

7
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Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº Medida/ação/estratégia de superação

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-B, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

5

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Unidade 2-C: processo de formulação da Programação Anual de Saúde (PAS)

A esfera de gestão tem elaborado a PAS ? (

   
)

 
sim; (

   
)

 
não

Caso sim, quantas foram elaboradas ao longo dos últimos quatro anos? A que anos se referem?

(   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___

Caso não, por quê? 

O processo de formulação do PAS foi participativo, integrou vários

atores, diferentes setores/áreas do órgão gestor da respectiva esfera de

gestão?

O processo de formulação das PAS adotou uma proposta metodológica

com instrumentos padronizados? 

Atenção: considere a realização de um trabalho baseado em algo

sistematizado, com objetivos definidos, estratégias de ação (reuniões,

seminários, oficinas) e cronograma de execução, com instrumental próprio

como planilhas, instruções etc.

A formulação da PAS foi baseada num processo de formulação de

programações específicas nas áreas/setores do órgão gestor da esfera de

gestão respectiva?

Atenção: áreas/setores aqui se refere às áreas técnicas específicas, núcleos,

gerências, diretorias, divisões, coordenações, superintendências etc.

2

O processo de formulação da PAS fez uso dos diferentes insumos

disponíveis?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos instrumentos têm sido utilizados:

(   ) PPA;

(

   

)

 

relatórios de conferências estadual, nacional;

(

   

)

 

planos regionais e municipais de saúde;

(

   

)

 

relatórios de avaliação do Plano vigente;

(

   

)

 

relatórios anuais de gestão;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

programas e projetos específicos.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

As diretrizes, metodologia e instrumentos do PlanejaSUS trouxeram

importantes contribuições para o processo de formulação da PAS?

4

3

Tópicos de monitoramento e avaliação
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Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº Medida/ação/estratégia de superação

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-B, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente

62
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

5

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Unidade 2-C: processo de formulação da Programação Anual de Saúde (PAS)

A esfera de gestão tem elaborado a PAS ? (

   
)

 
sim; (

   
)

 
não

Caso sim, quantas foram elaboradas ao longo dos últimos quatro anos? A que anos se referem?

(   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___

Caso não, por quê? 

O processo de formulação do PAS foi participativo, integrou vários

atores, diferentes setores/áreas do órgão gestor da respectiva esfera de

gestão?

O processo de formulação das PAS adotou uma proposta metodológica

com instrumentos padronizados? 

Atenção: considere a realização de um trabalho baseado em algo

sistematizado, com objetivos definidos, estratégias de ação (reuniões,

seminários, oficinas) e cronograma de execução, com instrumental próprio

como planilhas, instruções etc.

A formulação da PAS foi baseada num processo de formulação de

programações específicas nas áreas/setores do órgão gestor da esfera de

gestão respectiva?

Atenção: áreas/setores aqui se refere às áreas técnicas específicas, núcleos,

gerências, diretorias, divisões, coordenações, superintendências etc.

2

O processo de formulação da PAS fez uso dos diferentes insumos

disponíveis?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos instrumentos têm sido utilizados:

(   ) PPA;

(

   

)

 

relatórios de conferências estadual, nacional;

(

   

)

 

planos regionais e municipais de saúde;

(

   

)

 

relatórios de avaliação do Plano vigente;

(

   

)

 

relatórios anuais de gestão;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

programas e projetos específicos.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

As diretrizes, metodologia e instrumentos do PlanejaSUS trouxeram

importantes contribuições para o processo de formulação da PAS?

4

3

Tópicos de monitoramento e avaliação
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Nº

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-C , problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

64
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

5

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Tópicos de monitoramento e avaliação

Caso sim, quantos foram elaborados nos últimos quatro anos? A que anos se referem?

(   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___

A esfera de gestão tem elaborado o RAG? (

   
)

 
sim; (

   
)

 
não

Unidade 2-D: processo de formulação do Relatório Anual de Gestão (RAG)

O processo de formulação do RAG foi participativo, integrou vários

atores, diferentes setores/áreas do órgão gestor da respectiva esfera de

gestão?

O processo de formulação do RAG foi realizado a partir de relatórios

específicos oriundos das áreas técnicas da esfera de gestão, de

consultas específicas a estas áreas ou em sistema de acompanhamento

próprio?

O processo de formulação do RAG adotou uma proposta metodológica

com instrumentos padronizados? 

O RAG formulado foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Saúde

respectivo? 

4

3

Caso não, por quê? 

Eventos

Soma dos 

eventos

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Atenção: considere a realização de um trabalho baseado em algo

sistematizado, com objetivos definidos, estratégias de ação (reuniões,

seminários, oficinas) e cronograma de execução, com instrumental próprio

como planilhas, instruções etc.

O processo de formulação do RAG fez uso dos diferentes insumos

disponíveis?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos instrumentos têm sido utilizados:

(   ) PPA;

(

   

)

 

relatórios de conferências estadual, nacional;

(

   

)

 

planos regionais e municipais de saúde;

(

   

)

 

relatórios de avaliação do Plano vigente;

(

   

)

 

relatórios anuais de gestão;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

programas e projetos específicos.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 
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Nº

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-C , problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

64
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

5

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Tópicos de monitoramento e avaliação

Caso sim, quantos foram elaborados nos últimos quatro anos? A que anos se referem?

(   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___; (   ) 20___

A esfera de gestão tem elaborado o RAG? (

   
)

 
sim; (

   
)

 
não

Unidade 2-D: processo de formulação do Relatório Anual de Gestão (RAG)

O processo de formulação do RAG foi participativo, integrou vários

atores, diferentes setores/áreas do órgão gestor da respectiva esfera de

gestão?

O processo de formulação do RAG foi realizado a partir de relatórios

específicos oriundos das áreas técnicas da esfera de gestão, de

consultas específicas a estas áreas ou em sistema de acompanhamento

próprio?

O processo de formulação do RAG adotou uma proposta metodológica

com instrumentos padronizados? 

O RAG formulado foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Saúde

respectivo? 

4

3

Caso não, por quê? 

Eventos

Soma dos 

eventos

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Atenção: considere a realização de um trabalho baseado em algo

sistematizado, com objetivos definidos, estratégias de ação (reuniões,

seminários, oficinas) e cronograma de execução, com instrumental próprio

como planilhas, instruções etc.

O processo de formulação do RAG fez uso dos diferentes insumos

disponíveis?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos instrumentos têm sido utilizados:

(   ) PPA;

(

   

)

 

relatórios de conferências estadual, nacional;

(

   

)

 

planos regionais e municipais de saúde;

(

   

)

 

relatórios de avaliação do Plano vigente;

(

   

)

 

relatórios anuais de gestão;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

programas e projetos específicos.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 
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Nº

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-D , problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

66
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

4

5

6

7

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, explicitam a

Política Nacional de Saúde expressa na Constituição Federal, nas Leis

Orgânicas da Saúde e nas políticas específicas?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, contempla

os campos da promoção, proteção e recuperação da saúde da

população?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, contempla

os princípios da integralidade, universalidade e equidade das ações e

serviços de saúde?

No conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, está contemplada (e

respeitada)

 

a diretriz da direção única em cada esfera de gestão?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS influencia na definição de

políticas específicas?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, influencia

na definição de recursos financeiros?

MÓDULO 3: o conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS

Unidade 3-A: conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral

Tópicos de monitoramento e avaliação

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, guardam

relação entre si?

Analisando o CONTEÚDO dos instrumentos do PlanejaSUS, você

afirmaria que tem havido avanços?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM' para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos avanços você consideraria:

(   ) textos mais claros;

(   ) textos mais objetivos;

(   ) mais abrangentes;

(

   

)

 

contemplam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde;

(

   

)

 

contemplam a integralidade da atenção;

(   ) alinhados com diretrizes nacionais;

(

   

)

 

contemplam a realidade de saúde do território ao qual se referem;

( ) objetivo e metas alinhados com a realidade de saúde e com a viabilidade

financeira.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

8

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Problema/dificuldade/fragilidade existente

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-A, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Medida/ação/estratégia de superação
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Nº

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 2 – Unidade 2-D , problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

4

5

6

7

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, explicitam a

Política Nacional de Saúde expressa na Constituição Federal, nas Leis

Orgânicas da Saúde e nas políticas específicas?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, contempla

os campos da promoção, proteção e recuperação da saúde da

população?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, contempla

os princípios da integralidade, universalidade e equidade das ações e

serviços de saúde?

No conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, está contemplada (e

respeitada)

 

a diretriz da direção única em cada esfera de gestão?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS influencia na definição de

políticas específicas?

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, influencia

na definição de recursos financeiros?

MÓDULO 3: o conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS

Unidade 3-A: conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral

Tópicos de monitoramento e avaliação

O conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral, guardam

relação entre si?

Analisando o CONTEÚDO dos instrumentos do PlanejaSUS, você

afirmaria que tem havido avanços?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM' para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais dos avanços você consideraria:

(   ) textos mais claros;

(   ) textos mais objetivos;

(   ) mais abrangentes;

(

   

)

 

contemplam a promoção, a proteção e a recuperação da saúde;

(

   

)

 

contemplam a integralidade da atenção;

(   ) alinhados com diretrizes nacionais;

(

   

)

 

contemplam a realidade de saúde do território ao qual se referem;

( ) objetivo e metas alinhados com a realidade de saúde e com a viabilidade

financeira.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

8

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Problema/dificuldade/fragilidade existente

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-A, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Medida/ação/estratégia de superação
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

5

6

7

No conteúdo do PS, os objetivos estão claros, ou seja, definem o que se

deseja alcançar no período? 

No conteúdo do PS, os objetivos têm relação com a análise situacional

formulada?

No conteúdo do PS, os objetivos expressam o que a esfera de gestão

pretende fazer acontecer para superar, reduzir, eliminar ou controlar

problemas identificados?

Tópicos de monitoramento e avaliação

Período a que se refere o PS cujo processo de formulação está sendo avaliado: __________

Unidade 3-B: conteúdo do Plano de Saúde (PS)

Analisando o CONTEÚDO do PS, você afirmaria que ele atendeu as

orientações do PlanejaSUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(

   

)

 

análise situacional: condições de saúde na população;

(

   

)

 

análise situacional: determinantes e condicionantes;

(

   

)

 

análise situacional: gestão em saúde;

(   ) objetivos;

(   ) diretrizes;

(   ) metas;

(   ) indicadores.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM' para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(   ) planejamento;

(

   

)

 

descentralização/regionalização;

(   ) financiamento;

(

   

)

 

participação social;

(

   

)

 

gestão do trabalho em saúde;

(

   

)

 

educação em saúde;

(

   

)

 

informação em saúde;

(   ) infra-estrutura;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

exequibilidade técnica, financeira e política.
Se você assinalou de oito a 10 das opções acima, pontue com 3; se assinalou

de cinco a sete opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a quatro

opções, pontue com 1.

No conteúdo do OS, a ANÁLISE SITUACIONAL sobre as condições de

saúde da população contempla os aspectos indicados nas orientações do

PlanejaSUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(

   

)

 

dados demográficos;

(

   

)

 

dados socioeconômicos;

(

   

)

 

dados epidemiológicos;

(

   

)

 

vigilância epidemiológica;

(

   

)

 

atenção básica;

(

   

)

 

assistência ambulatorial especializada;

(

   

)

 

assistência hospitalar;

(

   

)

 

assistência de urgência e emergência;

(

   

)

 

assistência farmacêutica.
Se você assinalou de sete a nove das opções acima, pontue com 3; se

assinalou de quatro a seis opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções, pontue com 1.

No conteúdo do PS, a ANÁLISE SITUACIONAL contempla determinantes e

condicionantes da situação de saúde da população da forma como

orientado no PlanejaSUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(   ) medidas intersetoriais;

(

   

)

 

políticas públicas (meio ambiente, saneamento, educação);

(

   

)

 

participação de outros setores;

(

   

)

 

participação da sociedade.
Se você assinalou quatro das opções acima, pontue com 3; se assinalou duas

ou três opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue 

com 1.

No conteúdo do PS, a ANÁLISE SITUACIONAL contempla aspectos da

gestão em saúde da forma como orientado no PlanejaSUS?

1

2

3

4
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

O PS foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Saúde respectivo? 

O conteúdo do PS guarda relação com o Termo de Compromisso de

Gestão (TCG)

 

respectivo?

O conteúdo do PS guarda relação com as prioridades do Pacto pela

Saúde?

O conteúdo PS é expresso por um texto claro, objetivo, sucinto?

Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

No conteúdo do PS, estão apontadas diretrizes a serem seguidas? 

No conteúdo do PS, as diretrizes a serem seguidas têm relação com a

análise situacional e com os objetivos?

No conteúdo do PS, estão definidas as metas para os 4 anos da gestão? 

No conteúdo do PS, as metas definidas para os 4 anos da gestão estão

correlacionadas aos indicadores? 

No conteúdo do PS, as metas definidas para os 4 anos de gestão têm

relação com a análise situacional, com os objetivos e as diretrizes?

O conteúdo do PS é a referência para a formulação da PAS, de outras

programações e de projetos?

Nº de perguntas

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Consolidado das respostas SIM

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-B, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

5

6

7

No conteúdo do PS, os objetivos estão claros, ou seja, definem o que se

deseja alcançar no período? 

No conteúdo do PS, os objetivos têm relação com a análise situacional

formulada?

No conteúdo do PS, os objetivos expressam o que a esfera de gestão

pretende fazer acontecer para superar, reduzir, eliminar ou controlar

problemas identificados?

Tópicos de monitoramento e avaliação

Período a que se refere o PS cujo processo de formulação está sendo avaliado: __________

Unidade 3-B: conteúdo do Plano de Saúde (PS)

Analisando o CONTEÚDO do PS, você afirmaria que ele atendeu as

orientações do PlanejaSUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(

   

)

 

análise situacional: condições de saúde na população;

(

   

)

 

análise situacional: determinantes e condicionantes;

(

   

)

 

análise situacional: gestão em saúde;

(   ) objetivos;

(   ) diretrizes;

(   ) metas;

(   ) indicadores.

Se você assinalou seis ou sete das opções acima, pontue com 3; se

assinalou quatro ou cinco opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções; pontue com 1 

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM' para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(   ) planejamento;

(

   

)

 

descentralização/regionalização;

(   ) financiamento;

(

   

)

 

participação social;

(

   

)

 

gestão do trabalho em saúde;

(

   

)

 

educação em saúde;

(

   

)

 

informação em saúde;

(   ) infra-estrutura;

(

   

)

 

termos de compromisso de gestão;

(

   

)

 

exequibilidade técnica, financeira e política.
Se você assinalou de oito a 10 das opções acima, pontue com 3; se assinalou

de cinco a sete opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a quatro

opções, pontue com 1.

No conteúdo do OS, a ANÁLISE SITUACIONAL sobre as condições de

saúde da população contempla os aspectos indicados nas orientações do

PlanejaSUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(

   

)

 

dados demográficos;

(

   

)

 

dados socioeconômicos;

(

   

)

 

dados epidemiológicos;

(

   

)

 

vigilância epidemiológica;

(

   

)

 

atenção básica;

(

   

)

 

assistência ambulatorial especializada;

(

   

)

 

assistência hospitalar;

(

   

)

 

assistência de urgência e emergência;

(

   

)

 

assistência farmacêutica.
Se você assinalou de sete a nove das opções acima, pontue com 3; se

assinalou de quatro a seis opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

três opções, pontue com 1.

No conteúdo do PS, a ANÁLISE SITUACIONAL contempla determinantes e

condicionantes da situação de saúde da população da forma como

orientado no PlanejaSUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(   ) medidas intersetoriais;

(

   

)

 

políticas públicas (meio ambiente, saneamento, educação);

(

   

)

 

participação de outros setores;

(

   

)

 

participação da sociedade.
Se você assinalou quatro das opções acima, pontue com 3; se assinalou duas

ou três opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue 

com 1.

No conteúdo do PS, a ANÁLISE SITUACIONAL contempla aspectos da

gestão em saúde da forma como orientado no PlanejaSUS?

1

2

3

4
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

O PS foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Saúde respectivo? 

O conteúdo do PS guarda relação com o Termo de Compromisso de

Gestão (TCG)

 

respectivo?

O conteúdo do PS guarda relação com as prioridades do Pacto pela

Saúde?

O conteúdo PS é expresso por um texto claro, objetivo, sucinto?

Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

No conteúdo do PS, estão apontadas diretrizes a serem seguidas? 

No conteúdo do PS, as diretrizes a serem seguidas têm relação com a

análise situacional e com os objetivos?

No conteúdo do PS, estão definidas as metas para os 4 anos da gestão? 

No conteúdo do PS, as metas definidas para os 4 anos da gestão estão

correlacionadas aos indicadores? 

No conteúdo do PS, as metas definidas para os 4 anos de gestão têm

relação com a análise situacional, com os objetivos e as diretrizes?

O conteúdo do PS é a referência para a formulação da PAS, de outras

programações e de projetos?

Nº de perguntas

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Consolidado das respostas SIM

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-B, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-C, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Tópicos de monitoramento e avaliação

No conteúdo da PAS, estão definidas as ações que irão garantir o alcance

dos objetivos do PS? 

No conteúdo da PAS, estão definidas as ações que irão garantir o

cumprimento das metas do PS? 

No conteúdo da PAS, estão estabelecidas as metas anuais?  (manter?)

No conteúdo da PAS, as metas anuais (ou ações?) estabelecidas têm

relação com os objetivos e metas do PS?

Unidade 3-C: conteúdo da Programação Anual de Saúde (PAS)

O conteúdo da PAS operacionaliza os objetivos, as diretrizes e as metas

do PS? 

No conteúdo da PAS, estão definidos os recursos orçamentários

necessários ao cumprimento da Programação?

No conteúdo da PAS estão contempladas demandas específicas?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(

   

)

 

de áreas técnicas específicas;

(

   

)

 

de programações pactuadas;

(

   

)

 

de políticas específicas.
Se você assinalou todas as três opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

No conteúdo da PAS, estão apontados para cada ação respectiva(s)

área(s)

 

responsável (is)?

No conteúdo da PAS, estão indicadas a(s) parceria(s) estabelecida(s) ou a

ser(em) buscada(s)?

No conteúdo da PAS, estão definidos os mecanismos de monitoramento 

das ações previstas, ou seja, há uma descrição de como a PAS será

monitorada? (mantém?)

No conteúdo da PAS, estão definidos os mecanismos de avaliação das

ações previstas, ou seja, há uma descrição de como a PAS será avaliada?

(mantém?)

O conteúdo do PAS guarda relação com o Termo de Compromisso de

Gestão (TCG)

 

respectivo?

O conteúdo do PAS guarda relação com as prioridades do Pacto pela

Saúde?

O conteúdo da PAS é expresso por um texto claro, objetivo, sucinto?

7
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Unidade 3-D: conteúdo do Relatório Anual de Gestão (RAG)

O conteúdo do RAG expressa os resultados alcançados pelas ações e

metas contidos na PAS? 

O conteúdo do RAG expressa os resultados alcançados pelos objetivos e

metas contidos no PS? 

O conteúdo do RAG contempla as ações que não estavam incluídas na

PAS, mas cuja realização se fez necessária? 

O conteúdo do RAG contempla uma análise dos resultados alcançados,

considerando ações programadas e não programadas? 

O conteúdo do RAG contempla uma análise dos resultados, considerando

metas alcançadas e não alcançadas? 

O conteúdo do RAG faz uma correlação entre metas (ou ações?) definidas

na PAS, resultados obtidos e recursos utilizados? 

O conteúdo do RAG contempla uma análise da execução física,

orçamentária e financeira?

No conteúdo do RAG, essa análise permite a verificação da aplicação dos

recursos financeiros destinados ao SUS, inclusive a comprovação do

percentual aplicado pela esfera de gestão?

O conteúdo do RAG contempla uma análise dos recursos transferidos

fundo-a-fundo?

O conteúdo do RAG contempla recomendações para a PAS do ano

seguinte?

O conteúdo do RAG contempla recomendações para eventuais ajustes no

PS?

O conteúdo do RAG guarda relação com o Termo de Compromisso de

Gestão (TCG)

 

respectivo?

O conteúdo do RAG guarda relação com as prioridades do Pacto pela

Saúde?

Tópicos de monitoramento e avaliação

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-D, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

O conteúdo do RAG é expresso por um texto claro, objetivo, sucinto?
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-C, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Comente a média obtida:

Tópicos de monitoramento e avaliação

No conteúdo da PAS, estão definidas as ações que irão garantir o alcance

dos objetivos do PS? 

No conteúdo da PAS, estão definidas as ações que irão garantir o

cumprimento das metas do PS? 

No conteúdo da PAS, estão estabelecidas as metas anuais?  (manter?)

No conteúdo da PAS, as metas anuais (ou ações?) estabelecidas têm

relação com os objetivos e metas do PS?

Unidade 3-C: conteúdo da Programação Anual de Saúde (PAS)

O conteúdo da PAS operacionaliza os objetivos, as diretrizes e as metas

do PS? 

No conteúdo da PAS, estão definidos os recursos orçamentários

necessários ao cumprimento da Programação?

No conteúdo da PAS estão contempladas demandas específicas?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale quais orientações foram contempladas:

(

   

)

 

de áreas técnicas específicas;

(

   

)

 

de programações pactuadas;

(

   

)

 

de políticas específicas.
Se você assinalou todas as três opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

No conteúdo da PAS, estão apontados para cada ação respectiva(s)

área(s)

 

responsável (is)?

No conteúdo da PAS, estão indicadas a(s) parceria(s) estabelecida(s) ou a

ser(em) buscada(s)?

No conteúdo da PAS, estão definidos os mecanismos de monitoramento 

das ações previstas, ou seja, há uma descrição de como a PAS será

monitorada? (mantém?)

No conteúdo da PAS, estão definidos os mecanismos de avaliação das

ações previstas, ou seja, há uma descrição de como a PAS será avaliada?

(mantém?)

O conteúdo do PAS guarda relação com o Termo de Compromisso de

Gestão (TCG)

 

respectivo?

O conteúdo do PAS guarda relação com as prioridades do Pacto pela

Saúde?

O conteúdo da PAS é expresso por um texto claro, objetivo, sucinto?

7
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Nº

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Unidade 3-D: conteúdo do Relatório Anual de Gestão (RAG)

O conteúdo do RAG expressa os resultados alcançados pelas ações e

metas contidos na PAS? 

O conteúdo do RAG expressa os resultados alcançados pelos objetivos e

metas contidos no PS? 

O conteúdo do RAG contempla as ações que não estavam incluídas na

PAS, mas cuja realização se fez necessária? 

O conteúdo do RAG contempla uma análise dos resultados alcançados,

considerando ações programadas e não programadas? 

O conteúdo do RAG contempla uma análise dos resultados, considerando

metas alcançadas e não alcançadas? 

O conteúdo do RAG faz uma correlação entre metas (ou ações?) definidas

na PAS, resultados obtidos e recursos utilizados? 

O conteúdo do RAG contempla uma análise da execução física,

orçamentária e financeira?

No conteúdo do RAG, essa análise permite a verificação da aplicação dos

recursos financeiros destinados ao SUS, inclusive a comprovação do

percentual aplicado pela esfera de gestão?

O conteúdo do RAG contempla uma análise dos recursos transferidos

fundo-a-fundo?

O conteúdo do RAG contempla recomendações para a PAS do ano

seguinte?

O conteúdo do RAG contempla recomendações para eventuais ajustes no

PS?

O conteúdo do RAG guarda relação com o Termo de Compromisso de

Gestão (TCG)

 

respectivo?

O conteúdo do RAG guarda relação com as prioridades do Pacto pela

Saúde?

Tópicos de monitoramento e avaliação

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 3 – Unidade 3-D, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas

medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

O conteúdo do RAG é expresso por um texto claro, objetivo, sucinto?
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Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

2

3

5

1

4

Se você assinalou quatro ou cinco das opções acima, pontue com 3; se

assinalou duas ou três opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma

opção, pontue com 1.

Considere como 'equipe técnica' aqueles grupos (setor, coordenação, diretoria

etc.) responsáveis por programas ou áreas específicas, como o programa de

tuberculose, hanseníase, DST/Aids, ou vigilância epidemiológica, atenção

básica, saúde da criança etc.

Os instrumentos do PlanejaSUS são utilizados como referência no

momento da tomada de decisão por parte dos gestores (Secretários e

dirigentes do SUS)? 

MÓDULO 4: O uso dos instrumentos do PlanejaSUS

Os instrumentos do PlanejaSUS da respectiva esfera de gestão (PS, PAS

e RAG) têm funcionado como documentos de referência para os diversos

atores do SUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontua,r

assinale os atores que têm usado esses  instrumentos como referência:

(   ) gestor federal;

(   ) gestor estadual;

(   ) gestores municipais;

(

   

)

 

comissão intergestores bipartite;

(

   

)

 

comissões regionais (onde houver);

(   ) dirigentes da SES;

(

   

)

 

equipes técnicas da SES;

(

   

)

 

Conselho Estadual de Saúde;

(

   

)

 

Conselhos Municipais de Saúde;

(

   

)

 

outras secretarias/órgãos do governo;

(

   

)

 

órgãos de fiscalização e regulação;

(

   

)

 

Ministério da Saúde;

(

   

)

 

formadores de opinião;

(

   

)

 

meios de comunicação.
Se você assinalou de sete a quatorze das opções acima, pontue com 3; se

assinalou de cinco a sete opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

quatro opções, pontue com 1.

Considere que os instrumentos têm sido usados como referência quando o

ator em questão tem usado como base para outros documentos; tem citado a

análise situacional e os objetivos e metas em discursos, em falas, em

entrevistas; ou até mesmo se tem sido objeto de crítica ou questionamento.

Os instrumentos do PlanejaSUS foram divulgados junto às demais

esferas? 

Os instrumentos do PlanejaSUS foram divulgados junto à sociedade

civil?

Os instrumentos do PlanejaSUS servem como referência para as equipes

técnicas do órgão gestor?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontua,r

assinale as situações em que as equipes técnicas usam os instrumentos como

referência:

( ) usam os instrumentos como base para formulação de suas programações

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em entrevistas;

(

   

)

 

usam como base para a captação de recursos;

(

   

)

 

usam como referência para decidir sobre uma nova estratégia;

(

   

)

 

ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.

Tópicos de monitoramento e avaliação
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9

10

12

13

14

15

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale as situações em que as equipes dos serviços do SUS usam os

instrumento como referência:

( ) usam os instrumentos como base para formulação de suas programações

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em entrevistas;

(   ) usam como referência para decidir sobre uma nova estratégia;

(   ) ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.

Se você assinalou três ou quatro opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

Considere como 'equipe dos serviços do SUS' os profissionais que estão nas

unidades básicas, nos centros de saúde, nos hospitais, nos centros de

referência e em outros núcleos ou unidades que conformam a rede de atenção

à saúde.

Os instrumentos do PlanejaSUS servem como referência para os

colegiados de gestão na esfera respectiva?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale as situações em que os colegiados de gestão usam os instrumentos

como referência:

( ) usam os instrumentos como base para definição/redefinição de políticas

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em reuniões, em entrevistas;

( ) usam como referência para sugerir ou apontar novas estratégias,

mudanças de rumos;

(   ) ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.
Se você assinalou três ou quatro opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

Considere como colegiados de gestão os fóruns existentes: CIT, CIB estadual,

CIB regional, colegiado de secretários municipais do estado ou de uma região

etc.

Os instrumentos do PlanejaSUS são apontados como documentos de

referência pelo conselho de saúde respectivo?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale as situações em que os colegiados de gestão usam os instrumentos

como referência:

( ) usam os instrumentos como base para definição/redefinição de políticas

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em reuniões, em entrevistas;

( ) usam como referência para sugerir ou apontar novas estratégias,

mudanças de rumos;

(   ) ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.

Se você assinalou três ou quatro opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

Os instrumentos do PlanejaSUS servem como referência para as equipes

dos serviços do SUS ?

Os instrumentos do PlanejaSUS são utilizados como base para a

elaboração do PPA, da LDO e da LOA na esfera respectiva?

Os instrumentos do PlanejaSUS são utilizados por outros setores de

governo, especialmente os vinculados aos determinantes e

condicionantes da saúde?

A esfera de gestão tem uma proposta (programa/projeto) de

monitoramento e avaliação dos instrumentos do PlanejaSUS?

Atenção: considerar como proposta, algo sistematizado, estruturado, com

objetivos, metodologia, atividades e instrumental definidos, além de um

cronograma de execução e responsabilidades.

Pontue com 3, se considerar que a proposta é de qualidade, vem sendo

desenvolvida conforme programada e tem trazido resultados importantes para

o aperfeiçoamento do processo de planejamento; pontue com 2 e com 1, se a

proposta não atender a essas expectativas.

Os indicadores e metas do PS são monitorados na periodicidade

apontada no Plano?

As ações e metas da PAS são monitoradas na periodicidade apontada na

Programação?

Na última avaliação realizada na PAS, os resultados alcançados pelas

ações foram satisfatórios?

Na última avaliação realizada na PAS, a execução das ações previstas foi

satisfatória?

6

7

8

11



Nº SIM Pontuação EM PARTE NÃO
Justificativ

a

2

3

5

1

4

Se você assinalou quatro ou cinco das opções acima, pontue com 3; se

assinalou duas ou três opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma

opção, pontue com 1.

Considere como 'equipe técnica' aqueles grupos (setor, coordenação, diretoria

etc.) responsáveis por programas ou áreas específicas, como o programa de

tuberculose, hanseníase, DST/Aids, ou vigilância epidemiológica, atenção

básica, saúde da criança etc.

Os instrumentos do PlanejaSUS são utilizados como referência no

momento da tomada de decisão por parte dos gestores (Secretários e

dirigentes do SUS)? 

MÓDULO 4: O uso dos instrumentos do PlanejaSUS

Os instrumentos do PlanejaSUS da respectiva esfera de gestão (PS, PAS

e RAG) têm funcionado como documentos de referência para os diversos

atores do SUS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontua,r

assinale os atores que têm usado esses  instrumentos como referência:

(   ) gestor federal;

(   ) gestor estadual;

(   ) gestores municipais;

(

   

)

 

comissão intergestores bipartite;

(

   

)

 

comissões regionais (onde houver);

(   ) dirigentes da SES;

(

   

)

 

equipes técnicas da SES;

(

   

)

 

Conselho Estadual de Saúde;

(

   

)

 

Conselhos Municipais de Saúde;

(

   

)

 

outras secretarias/órgãos do governo;

(

   

)

 

órgãos de fiscalização e regulação;

(

   

)

 

Ministério da Saúde;

(

   

)

 

formadores de opinião;

(

   

)

 

meios de comunicação.
Se você assinalou de sete a quatorze das opções acima, pontue com 3; se

assinalou de cinco a sete opções, pontue com 2; e se assinalou de uma a

quatro opções, pontue com 1.

Considere que os instrumentos têm sido usados como referência quando o

ator em questão tem usado como base para outros documentos; tem citado a

análise situacional e os objetivos e metas em discursos, em falas, em

entrevistas; ou até mesmo se tem sido objeto de crítica ou questionamento.

Os instrumentos do PlanejaSUS foram divulgados junto às demais

esferas? 

Os instrumentos do PlanejaSUS foram divulgados junto à sociedade

civil?

Os instrumentos do PlanejaSUS servem como referência para as equipes

técnicas do órgão gestor?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontua,r

assinale as situações em que as equipes técnicas usam os instrumentos como

referência:

( ) usam os instrumentos como base para formulação de suas programações

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em entrevistas;

(

   

)

 

usam como base para a captação de recursos;

(

   

)

 

usam como referência para decidir sobre uma nova estratégia;

(

   

)

 

ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.

Tópicos de monitoramento e avaliação
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9

10

12

13

14

15

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale as situações em que as equipes dos serviços do SUS usam os

instrumento como referência:

( ) usam os instrumentos como base para formulação de suas programações

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em entrevistas;

(   ) usam como referência para decidir sobre uma nova estratégia;

(   ) ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.

Se você assinalou três ou quatro opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

Considere como 'equipe dos serviços do SUS' os profissionais que estão nas

unidades básicas, nos centros de saúde, nos hospitais, nos centros de

referência e em outros núcleos ou unidades que conformam a rede de atenção

à saúde.

Os instrumentos do PlanejaSUS servem como referência para os

colegiados de gestão na esfera respectiva?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale as situações em que os colegiados de gestão usam os instrumentos

como referência:

( ) usam os instrumentos como base para definição/redefinição de políticas

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em reuniões, em entrevistas;

( ) usam como referência para sugerir ou apontar novas estratégias,

mudanças de rumos;

(   ) ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.
Se você assinalou três ou quatro opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

Considere como colegiados de gestão os fóruns existentes: CIT, CIB estadual,

CIB regional, colegiado de secretários municipais do estado ou de uma região

etc.

Os instrumentos do PlanejaSUS são apontados como documentos de

referência pelo conselho de saúde respectivo?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale as situações em que os colegiados de gestão usam os instrumentos

como referência:

( ) usam os instrumentos como base para definição/redefinição de políticas

específicas;

( ) citam a análise situacional, os objetivos, as metas, os resultados em falas,

em reuniões, em entrevistas;

( ) usam como referência para sugerir ou apontar novas estratégias,

mudanças de rumos;

(   ) ou até mesmo fazem crítica ou questionam os instrumentos.

Se você assinalou três ou quatro opções acima, pontue com 3; se assinalou

duas opções, pontue com 2; e se assinalou apenas uma opção, pontue com 1.

Os instrumentos do PlanejaSUS servem como referência para as equipes

dos serviços do SUS ?

Os instrumentos do PlanejaSUS são utilizados como base para a

elaboração do PPA, da LDO e da LOA na esfera respectiva?

Os instrumentos do PlanejaSUS são utilizados por outros setores de

governo, especialmente os vinculados aos determinantes e

condicionantes da saúde?

A esfera de gestão tem uma proposta (programa/projeto) de

monitoramento e avaliação dos instrumentos do PlanejaSUS?

Atenção: considerar como proposta, algo sistematizado, estruturado, com

objetivos, metodologia, atividades e instrumental definidos, além de um

cronograma de execução e responsabilidades.

Pontue com 3, se considerar que a proposta é de qualidade, vem sendo

desenvolvida conforme programada e tem trazido resultados importantes para

o aperfeiçoamento do processo de planejamento; pontue com 2 e com 1, se a

proposta não atender a essas expectativas.

Os indicadores e metas do PS são monitorados na periodicidade

apontada no Plano?

As ações e metas da PAS são monitoradas na periodicidade apontada na

Programação?

Na última avaliação realizada na PAS, os resultados alcançados pelas

ações foram satisfatórios?

Na última avaliação realizada na PAS, a execução das ações previstas foi

satisfatória?

6

7

8

11



20

21

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Atenção: considerar como avaliação externa o desenvolvimento de processo

de análise do PS por parte de pessoas de outras instituições públicas,

mediante convênio ou contrato (universidades, órgãos de pesquisa) ou

mediante contratação de consultoria para essa finalidade.

Pontue com 3, se a avaliação externa tem contribuído de forma importante

para o aperfeiçoamento do PS; pontue com 2 e com 1, se essas contribuições

são menos relevantes.

A esfera de gestão adotou iniciativa de realizar avaliação externa da PAS?

Atenção: considerar como avaliação externa o desenvolvimento de processo

de análise da PAS por parte de pessoas de outras instituições públicas,

mediante convênio ou contrato (universidades, órgãos de pesquisa) ou

mediante contratação de consultoria para essa finalidade.

Pontue com 3, se a avaliação externa tem contribuído de forma importante

para o aperfeiçoamento da PAS; pontue com 2 e com 1, se essas

contribuições são menos relevantes.

A área/setor de planejamento coordena processos de monitoramento e

avaliação promovidos na esfera de gestão?

No caso da gestão estadual, o RAG tem sido encaminhado ao Tribunal de

Contas do Estado? 

16

17

18

19

O processo de monitoramento e avaliação tem resultado em

adequações/modificações no PS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale em que aspectos do PS foram feitas adequações/modificações:

(

   

)

 

análise da situação;

(   ) nas diretrizes;

(   ) nos objetivos;

(   ) nas metas e indicadores.

Se você assinalou apenas uma opção acima, pontue com 3; se assinalou duas

opções, pontue com 2; e se assinalou todas as três opções, pontue com 1.

Considere que, quanto maior a necessidade de adequações/modificações,

maior possibilidade de falhas no processo de formulação ou mesmo de um

conteúdo inadequado do PS.

O processo de monitoramento e avaliação tem resultado em

adequações/modificações na PAS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale em que aspectos da PAS foram feitas adequações/modificações:

(

   

)

 

nas ações;

(   ) nas metas e indicadores;

(

   

)

 

nos recursos orçamentários;

(

   

)

 

nos responsáveis pelas ações e metas;

(

   

)

 

nos mecanismos de monitoramento e avaliação.

Se você assinalou apenas uma opção acima, pontue com 3; se assinalou duas

ou três opções, pontue com 2; e se assinalou quatro ou cinco opções, pontue

com 1.

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Considere que, quanto maior a necessidade de adequações/modificações,

maior possibilidade de falhas no processo de formulação ou mesmo de um

conteúdo inadequado do PAS. 

A esfera de gestão adotou iniciativa de realizar avaliação externa do PS?
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Nº

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumo Geral

Módulo Total de respostas
Total %

Respostas SIM Respostas NÃO / EM PARTE

Total %

Módulo 1

Módulo 2-A

2) Médias parciais e Média global das pontuações atribuídas à alternativa 'SIM'

MÓDULOS E UNIDADES DE MÓDULO

Média parcial referente ao MÓDULO 1: o processo de planejamento desenvolvido na esfera de gestão

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-A: processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS, de 

modo geral

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-B: processo de formulação do Plano de Saúde (PS)

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-C: processo de formulação da Programação Anual de Saúde(PAS)

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-D: processo de formulação do Relatório Anual de Gestão (RAG)

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-A: conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-B: conteúdo do Plano de Saúde (PS)

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-C: conteúdo da Programação Anual de Saúde (PAS)

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-D: conteúdo do Relatório Anual de Gestão (RAG)

Média para o MÓDULO 4: o processo de aplicação/uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS

MÉDIA GLOBAL

Médias parciais

Módulo 2-B

Módulo 2-C

Módulo 2-D

Módulo 3-A

Módulo 3-B

Módulo 3-C

Módulo 3-D

Módulo 4

TOTAL GLOBAL

1) Resumo Geral

Síntese do Monitoramento ou Avaliação 01

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 4, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação

PLANILHAS DE SÍNTESE DO MONITORAMENTO OU AVALIAÇÃO



20

21

Nº de 

respostas 

'NÃO' + 'EM 

PARTE'

Nº EQT Nº EQO Nº EQP Nº EQC
Nº EQT + 

EQO

Nº EQT + 

EQP

Nº EQT + 

EQC

Nº EQO + 

EQP

Nº EQO + 

EQC

Nº EQP + 

EQC

Comente a média obtida:

Consolidado das respostas NÃO e EM PARTE

Eventos

Soma dos 

eventos

Atenção: considerar como avaliação externa o desenvolvimento de processo

de análise do PS por parte de pessoas de outras instituições públicas,

mediante convênio ou contrato (universidades, órgãos de pesquisa) ou

mediante contratação de consultoria para essa finalidade.

Pontue com 3, se a avaliação externa tem contribuído de forma importante

para o aperfeiçoamento do PS; pontue com 2 e com 1, se essas contribuições

são menos relevantes.

A esfera de gestão adotou iniciativa de realizar avaliação externa da PAS?

Atenção: considerar como avaliação externa o desenvolvimento de processo

de análise da PAS por parte de pessoas de outras instituições públicas,

mediante convênio ou contrato (universidades, órgãos de pesquisa) ou

mediante contratação de consultoria para essa finalidade.

Pontue com 3, se a avaliação externa tem contribuído de forma importante

para o aperfeiçoamento da PAS; pontue com 2 e com 1, se essas

contribuições são menos relevantes.

A área/setor de planejamento coordena processos de monitoramento e

avaliação promovidos na esfera de gestão?

No caso da gestão estadual, o RAG tem sido encaminhado ao Tribunal de

Contas do Estado? 

16

17

18

19

O processo de monitoramento e avaliação tem resultado em

adequações/modificações no PS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale em que aspectos do PS foram feitas adequações/modificações:

(

   

)

 

análise da situação;

(   ) nas diretrizes;

(   ) nos objetivos;

(   ) nas metas e indicadores.

Se você assinalou apenas uma opção acima, pontue com 3; se assinalou duas

opções, pontue com 2; e se assinalou todas as três opções, pontue com 1.

Considere que, quanto maior a necessidade de adequações/modificações,

maior possibilidade de falhas no processo de formulação ou mesmo de um

conteúdo inadequado do PS.

O processo de monitoramento e avaliação tem resultado em

adequações/modificações na PAS?

Atenção: SE A SUA RESPOSTA FOR 'SIM', para ajudar a refletir e a pontuar,

assinale em que aspectos da PAS foram feitas adequações/modificações:

(

   

)

 

nas ações;

(   ) nas metas e indicadores;

(

   

)

 

nos recursos orçamentários;

(

   

)

 

nos responsáveis pelas ações e metas;

(

   

)

 

nos mecanismos de monitoramento e avaliação.

Se você assinalou apenas uma opção acima, pontue com 3; se assinalou duas

ou três opções, pontue com 2; e se assinalou quatro ou cinco opções, pontue

com 1.

Consolidado das respostas SIM

Nº de perguntas Nº de respostas 'SIM' Pontuação média para a resposta 'SIM'

Considere que, quanto maior a necessidade de adequações/modificações,

maior possibilidade de falhas no processo de formulação ou mesmo de um

conteúdo inadequado do PAS. 

A esfera de gestão adotou iniciativa de realizar avaliação externa do PS?
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Nº

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resumo Geral

Módulo Total de respostas
Total %

Respostas SIM Respostas NÃO / EM PARTE

Total %

Módulo 1

Módulo 2-A

2) Médias parciais e Média global das pontuações atribuídas à alternativa 'SIM'

MÓDULOS E UNIDADES DE MÓDULO

Média parcial referente ao MÓDULO 1: o processo de planejamento desenvolvido na esfera de gestão

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-A: processo de formulação dos instrumentos do PlanejaSUS, de 

modo geral

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-B: processo de formulação do Plano de Saúde (PS)

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-C: processo de formulação da Programação Anual de Saúde(PAS)

Média para o MÓDULO 2, Unidade 2-D: processo de formulação do Relatório Anual de Gestão (RAG)

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-A: conteúdo dos instrumentos do PlanejaSUS, de modo geral

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-B: conteúdo do Plano de Saúde (PS)

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-C: conteúdo da Programação Anual de Saúde (PAS)

Média para o MÓDULO 3, Unidade 3-D: conteúdo do Relatório Anual de Gestão (RAG)

Média para o MÓDULO 4: o processo de aplicação/uso prático dos instrumentos do PlanejaSUS

MÉDIA GLOBAL

Médias parciais

Módulo 2-B

Módulo 2-C

Módulo 2-D

Módulo 3-A

Módulo 3-B

Módulo 3-C

Módulo 3-D

Módulo 4

TOTAL GLOBAL

1) Resumo Geral

Síntese do Monitoramento ou Avaliação 01

Aponte, em relação aos tópicos de avaliação do Módulo 4, problemas e dificuldades mais relevantes e respectivas medidas

Problema/dificuldade/fragilidade existente Medida/ação/estratégia de superação
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Comente sobre a média global obtida:

Comente sobre as maiores e menores médias alcançadas:

Comente sobre os percentuais alcançados pelos padrões de justificativas isoladamente ou agrupados:

Comente sobre as maiores e menores percentuais alcançados:

3) Padrões de justificativas atribuídos às alternativas 'NÃO' e 'EM PARTE'

Síntese do Monitoramento ou Avaliação 02

Respostas ‘EM PARTE’ + respostas ‘NÃO’

Justificativas EQT - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES TÉCNICAS

Justificativas EQO - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES OPERACIONAIS e de infraestrutura

Justificativas EQP - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES POLÍTICAS

Justificativas EQC - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS A 

COMPORTAMENTOS E PERCEPÇÕES DAS EQUIPES

Justificativas EQT + EQO

Justificativas EQT + EQP

Justificativas EQT + EQC

Justificativas EQO + EQP

Justificativas EQO + EQC

Justificativas EQP + EQC

JUSTIFICATIVAS PARA AS RESPOSTAS 'NÃO' E 'EM PARTE' TOTAL %

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Orientações específicas para uso do formulário de monitoramento e avaliação

Atente para o foco do módulo ou unidade de módulo. Leia atentamente.

Leia atentamente todos os tópicos de avaliação.

Depois, leia detidamente cada um, fazendo uma reflexão e uma análise crítica sobre a questão colocada.

Em seguida, selecione uma entre as três alternativas e assinale com um X na célula correspondente ao: ‘sim’, ‘em parte’ e ‘não’.

Caso selecione SIM, atribua um valor, pontuando sua opinião com 1, 2 ou 3, registrando no espaço correspondente na coluna

pontuação.

Para pontuar, considere a sua satisfação e a dos envolvidos com a questão avaliada, a partir da sua análise crítica quanto à qualidade e

à consistência do objeto avaliado (realidade, situação, ação, serviço, produto, resultado); da forma como se deu; do resultado alcançado; 

das repercussões etc.

Comente sobre a média obtida. Refira se a pontuação alcançada representa a realidade. Faça observações. Lembre que a obtenção da

média máxima e ou de médias que se aproximam da máxima, significa que você atribuiu pontuações altas, ou seja, considerou que a

situação (ou a ação ou o processo) objeto do monitoramento e avaliação foi (vem sendo ou é) fundamental no âmbito do PlanejaSUS,

tem uma influência extremamente positiva, representa avanços e ganhos no processo. É UM MOMENTO DE REPENSAR A ANÁLISE.

SE FOR O CASO VOLTE E REVEJA A SUA ANÁLISE E PONTUAÇÕES .

Depois de calcular, comente sobre a MÉDIA GLOBAL obtida. Refira se a pontuação alcançada representa a realidade. Faça

observações. Lembre que a obtenção da média máxima e ou de médias que se aproximam da máxima, significa que você atribuiu

pontuações altas, ou seja, considerou de forma bastante positiva o processo de formulação, o conteúdo e o uso dos instrumentos do

PlanejaSUS. É MAIS UM MOMENTO DE REPENSAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO . SE FOR O CASO VOLTE E REVEJA a

SUA ANÁLISE E PONTUAÇÕES .

Caso selecione EM PARTE, justifique a sua escolha, conforme orientado no tópico ix a seguir.

Caso selecione NÃO, justifique a sua escolha, conforme descrito nas orientações básicas.

Para as alternativas ‘não’ ou ‘em parte’, registre uma justificativa para a sua escolha de acordo com o seguinte padrão: 

a) EQT: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES TÉCNICAS, como por exemplo: falta de

capacitação; despreparo das equipes; insuficiência de profissionais; baixa capacidade de mobilização; inexistência de metodologias ou

instrumentos; baixa disseminação de referencial teórico; entre outras;

b) EQO: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES OPERACIONAIS e de INFRAESTRUTURA,

a exemplo da falta de transporte; do não cumprimento de prazos; da existência de processos administrativos morosos ou incorretos;

espaço físico inadequado; equipamentos defasados; acesso insatisfatório à internet; entre outros;

c) EQP: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES POLÍTICAS, traduzidas, por exemplo, pela

falta de apoio do gestor ao processo de planejamento; dificuldade de acesso à pauta de colegiados estadual e regional, ou à pauta do

Conselho; falta de apoio ao encaminhar instrumentos para avaliação nessas instâncias; falta de apoio dos dirigentes de escalões

superiores; falta de incentivo à participação das equipes no processo; não referenciamento dos instrumentos de planejamentos na fala e

nos documentos e propostas; entre outros;

d) EQC: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS A COMPORTAMENTOS

E PERCEPÇÕES DAS EQUIPES, traduzidas, por exemplo, pelo desinteresse; descompromisso; desestímulo; falta de visão do

processo; visão do planejamento como perda de tempo; experiência pessoal negativa com o planejamento; insuficiente participação nos

processos de formulação; entre outros;

e) podem ser associados até dois padrões: EQT + EQO; EQT + EQP; EQT + EQC; EQO + EQP; EQO + EQC; e EQP + EQC, quando a

justificativa envolver mais de uma razão, ou seja, quando não for “exclusiva”, como, por exemplo: EQT + EQC, no caso de envolver

questões técnicas e as relativas a comportamentos e percepções; EQP + EQC, no caso de envolver questões políticas + questões de

comportamento e percepção.
Calcule a média aritmética das pontuações atribuídas ao 'sim', por meio da seguinte fórmula: 

Consolide as justificativas para o ‘NÃO’ e ‘EM PARTE’ na coluna CONSOLIDADO colocada ao lado do módulo. Faça a soma de cada

evento conforme indicado. Depois, essa soma de cada evento será adicionada à soma do mesmo evento em cada módulo ou unidade

de módulo e o total será levado para a parte 2 da SÍNTESE DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (item 19 destas orientações). 

Na sequência, aponte problemas/dificuldades e medidas correspondentes. Reflita criticamente e identifique questões que impediram

maiores avanços, como forma de contribuir para definir o que deve ser feito ou o que já foi feito para superar o problema ou dificuldade

identificada.

Inclua problemas, dificuldades e fragilidades de ordem geral ou específicos, relacionados ao módulo ou unidade de módulo

monitorada/avaliada. Na maior parte das vezes, os problemas/dificuldades/fragilidades interferem de forma generalizada no andamento

das questões, mas existem aspectos específicos.Não queira esgotar. Selecione. Aponte os mais relevantes.

Aponte medida/ação/estratégia de forma clara e objetiva. Pense na viabilidade e exequibilidade. Selecione as mais relevantes.

Identifique se foi medida/ação/estratégia já efetivada (E), em execução (EE)

 

e a executar (AE)

Média das pontuações

atribuídas a 'SIM'

7.

2.

Soma das pontuações atribuídas 

ao 'SIM'
Número total de

respostas 'SIM'

Soma das médias parciais

10

=

=

Média global das pontuações

atribuídas à alternativa 'SIM'

A SÍNTESE DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO considera duas partes e tem por objetivo ajudar o avaliador a ter uma visão global,

sintetizada, da sua análise sobre o processo de formulação, o conteúdo e o uso dos instrumentos do PlanejaSUS.

A PARTE 1 refere-se ao cálculo das médias parciais e global da pontuação atribuída à alternativa ‘SIM’. A média parcial foi calculada em

cada módulo ou unidade de módulo.

Traga o valor de cada MÉDIA PARCIAL, calculada em cada módulo ou unidade de módulo, e registre na coluna ‘MÉDIAS PARCIAIS’ no

espaço correspondente a cada linha (ver item 8 destas orientações).

Registrada a média para cada item calcular a ‘MÉDIA GLOBAL’ usando a seguinte fórmula :
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Comente sobre a média global obtida:

Comente sobre as maiores e menores médias alcançadas:

Comente sobre os percentuais alcançados pelos padrões de justificativas isoladamente ou agrupados:

Comente sobre as maiores e menores percentuais alcançados:

3) Padrões de justificativas atribuídos às alternativas 'NÃO' e 'EM PARTE'

Síntese do Monitoramento ou Avaliação 02

Respostas ‘EM PARTE’ + respostas ‘NÃO’

Justificativas EQT - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES TÉCNICAS

Justificativas EQO - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES OPERACIONAIS e de infraestrutura

Justificativas EQP - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES POLÍTICAS

Justificativas EQC - EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS A 

COMPORTAMENTOS E PERCEPÇÕES DAS EQUIPES

Justificativas EQT + EQO

Justificativas EQT + EQP

Justificativas EQT + EQC

Justificativas EQO + EQP

Justificativas EQO + EQC

Justificativas EQP + EQC

JUSTIFICATIVAS PARA AS RESPOSTAS 'NÃO' E 'EM PARTE' TOTAL %

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Orientações específicas para uso do formulário de monitoramento e avaliação

Atente para o foco do módulo ou unidade de módulo. Leia atentamente.

Leia atentamente todos os tópicos de avaliação.

Depois, leia detidamente cada um, fazendo uma reflexão e uma análise crítica sobre a questão colocada.

Em seguida, selecione uma entre as três alternativas e assinale com um X na célula correspondente ao: ‘sim’, ‘em parte’ e ‘não’.

Caso selecione SIM, atribua um valor, pontuando sua opinião com 1, 2 ou 3, registrando no espaço correspondente na coluna

pontuação.

Para pontuar, considere a sua satisfação e a dos envolvidos com a questão avaliada, a partir da sua análise crítica quanto à qualidade e

à consistência do objeto avaliado (realidade, situação, ação, serviço, produto, resultado); da forma como se deu; do resultado alcançado; 

das repercussões etc.

Comente sobre a média obtida. Refira se a pontuação alcançada representa a realidade. Faça observações. Lembre que a obtenção da

média máxima e ou de médias que se aproximam da máxima, significa que você atribuiu pontuações altas, ou seja, considerou que a

situação (ou a ação ou o processo) objeto do monitoramento e avaliação foi (vem sendo ou é) fundamental no âmbito do PlanejaSUS,

tem uma influência extremamente positiva, representa avanços e ganhos no processo. É UM MOMENTO DE REPENSAR A ANÁLISE.

SE FOR O CASO VOLTE E REVEJA A SUA ANÁLISE E PONTUAÇÕES .

Depois de calcular, comente sobre a MÉDIA GLOBAL obtida. Refira se a pontuação alcançada representa a realidade. Faça

observações. Lembre que a obtenção da média máxima e ou de médias que se aproximam da máxima, significa que você atribuiu

pontuações altas, ou seja, considerou de forma bastante positiva o processo de formulação, o conteúdo e o uso dos instrumentos do

PlanejaSUS. É MAIS UM MOMENTO DE REPENSAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO . SE FOR O CASO VOLTE E REVEJA a

SUA ANÁLISE E PONTUAÇÕES .

Caso selecione EM PARTE, justifique a sua escolha, conforme orientado no tópico ix a seguir.

Caso selecione NÃO, justifique a sua escolha, conforme descrito nas orientações básicas.

Para as alternativas ‘não’ ou ‘em parte’, registre uma justificativa para a sua escolha de acordo com o seguinte padrão: 

a) EQT: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES TÉCNICAS, como por exemplo: falta de

capacitação; despreparo das equipes; insuficiência de profissionais; baixa capacidade de mobilização; inexistência de metodologias ou

instrumentos; baixa disseminação de referencial teórico; entre outras;

b) EQO: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES OPERACIONAIS e de INFRAESTRUTURA,

a exemplo da falta de transporte; do não cumprimento de prazos; da existência de processos administrativos morosos ou incorretos;

espaço físico inadequado; equipamentos defasados; acesso insatisfatório à internet; entre outros;

c) EQP: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES POLÍTICAS, traduzidas, por exemplo, pela

falta de apoio do gestor ao processo de planejamento; dificuldade de acesso à pauta de colegiados estadual e regional, ou à pauta do

Conselho; falta de apoio ao encaminhar instrumentos para avaliação nessas instâncias; falta de apoio dos dirigentes de escalões

superiores; falta de incentivo à participação das equipes no processo; não referenciamento dos instrumentos de planejamentos na fala e

nos documentos e propostas; entre outros;

d) EQC: quando o ‘não’ ou o ‘em parte’ tiver como razões EXCLUSIVAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS A COMPORTAMENTOS

E PERCEPÇÕES DAS EQUIPES, traduzidas, por exemplo, pelo desinteresse; descompromisso; desestímulo; falta de visão do

processo; visão do planejamento como perda de tempo; experiência pessoal negativa com o planejamento; insuficiente participação nos

processos de formulação; entre outros;

e) podem ser associados até dois padrões: EQT + EQO; EQT + EQP; EQT + EQC; EQO + EQP; EQO + EQC; e EQP + EQC, quando a

justificativa envolver mais de uma razão, ou seja, quando não for “exclusiva”, como, por exemplo: EQT + EQC, no caso de envolver

questões técnicas e as relativas a comportamentos e percepções; EQP + EQC, no caso de envolver questões políticas + questões de

comportamento e percepção.
Calcule a média aritmética das pontuações atribuídas ao 'sim', por meio da seguinte fórmula: 

Consolide as justificativas para o ‘NÃO’ e ‘EM PARTE’ na coluna CONSOLIDADO colocada ao lado do módulo. Faça a soma de cada

evento conforme indicado. Depois, essa soma de cada evento será adicionada à soma do mesmo evento em cada módulo ou unidade

de módulo e o total será levado para a parte 2 da SÍNTESE DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (item 19 destas orientações). 

Na sequência, aponte problemas/dificuldades e medidas correspondentes. Reflita criticamente e identifique questões que impediram

maiores avanços, como forma de contribuir para definir o que deve ser feito ou o que já foi feito para superar o problema ou dificuldade

identificada.

Inclua problemas, dificuldades e fragilidades de ordem geral ou específicos, relacionados ao módulo ou unidade de módulo

monitorada/avaliada. Na maior parte das vezes, os problemas/dificuldades/fragilidades interferem de forma generalizada no andamento

das questões, mas existem aspectos específicos.Não queira esgotar. Selecione. Aponte os mais relevantes.

Aponte medida/ação/estratégia de forma clara e objetiva. Pense na viabilidade e exequibilidade. Selecione as mais relevantes.

Identifique se foi medida/ação/estratégia já efetivada (E), em execução (EE)

 

e a executar (AE)

Média das pontuações

atribuídas a 'SIM'

7.

2.

Soma das pontuações atribuídas 

ao 'SIM'
Número total de

respostas 'SIM'

Soma das médias parciais

10

=

=

Média global das pontuações

atribuídas à alternativa 'SIM'

A SÍNTESE DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO considera duas partes e tem por objetivo ajudar o avaliador a ter uma visão global,

sintetizada, da sua análise sobre o processo de formulação, o conteúdo e o uso dos instrumentos do PlanejaSUS.

A PARTE 1 refere-se ao cálculo das médias parciais e global da pontuação atribuída à alternativa ‘SIM’. A média parcial foi calculada em

cada módulo ou unidade de módulo.

Traga o valor de cada MÉDIA PARCIAL, calculada em cada módulo ou unidade de módulo, e registre na coluna ‘MÉDIAS PARCIAIS’ no

espaço correspondente a cada linha (ver item 8 destas orientações).

Registrada a média para cada item calcular a ‘MÉDIA GLOBAL’ usando a seguinte fórmula :
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19.

22.

23.

Agora, faça o cálculo da proporção (%)

 

para cada uma das justificativas, isolada ou agrupada, utilizando a fórmula a seguir:

Exemplificando para o EQT:

Depois de calcular, comente sobre os percentuais. Analise qual o peso maior se questões técnicas ou políticas etc. É MAIS UM

MOMENTO DE REPENSAR A ANÁLISE . SE FOR O CASO, VOLTE E REVEJA A SUA ANÁLISE .

Concluída a avaliação, devolva o formulário para a coordenação do processo conforme orientado.

× 100

A PARTE 2 da SÍNTESE DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO refere-se ao cálculo do percentual obtido pelos padrões de

justificativas para as alternativas de respostas ‘EM PARTE’ e ‘NÃO’ apontadas em toda a avaliação. A idéia é verificar em que proporção
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21.

20.

Soma de todos os EQT de cada

módulo ou unidade de módulo
Nº de respostas 'NÃO' + 

 nº de respostas 'EM PARTE'

=Percentual de EQT
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