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RESUMO 

 

Com a municipalização da gestão do sistema de saúde, apresenta-se a possibilidade de 

averiguar a importância do controle e avaliação da assistência a saúde como medida de 

fundamental importância no monitoramento dos serviços prestados. Desta forma, este 

trabalho,  partindo de um exame conceitual na gestão estratégica, se propôs a pesquisar como 

está situado administrativamente a questão do planejamento, controle e avaliação na 

Secretaria de Saúde de Cordeiro, baseando a pesquisa  em consultas de documentos do órgão 

gestor municipal; bem como de documentos, portarias e manuais disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde. Foi possível detectar que o planejamento, averiguado no Plano 

Municipal de Saúde, está contemplado de maneira satisfatória o que, no entanto, não ocorre 

no Relatório de Gestão, fato que pode ser creditado a ausência de um sistema de  controle e 

avaliação mais efetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

According to the municipalization of the administration of the system of health, it comes the 

possibility of discovering  the importance of the control and evaluation of the attendance of 

the health as measure of enormous importance in the attendance of the rendered services. This 

way, this work, leaving of a conceptual exam in the strategic administration, this intended to 

research how it is placed the subject of the planning, control and evaluation administratively 

in the General Office of Health of Cordeiro, basing in research on consultations of documents 

of the organ municipal manager; as well as documents, entrances and manuals made available 

by Ministry of Health. It was possible to detect that the planning, discovered in the Municipal 

Plan of Health,  is contemplated in a satisfactory way the one that, however, it doesn't happen 

in the Report of Administration, fact that can be credited the absence of a control system and 

more effective evaluation.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Apesar do grande avanço nas políticas sociais no Brasil, notadamente após a promulgação da 

Constituição de 1988, o setor saúde ainda carece de incorporar ações que venham de maneira 

efetiva atingir os objetivos com os quais anseiam os usuários do Sistema Único de Saúde. 

As profundas e rápidas transformações no mundo e as múltiplas reformas necessárias à 

administração da saúde pública devem fazer parte da agenda de qualquer gestor. 

Levantar quais as contribuições da gestão estratégica no sistema de planejamento, controle e 

avaliação privilegiando a melhoria dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Cordeiro é o principal elemento deste trabalho. 

Inicialmente buscou-se na literatura uma base conceitual visando dar sustentabilidade 

científica ao trabalho. Para tal, a estratégia foi pesquisada desde os primórdios, onde era 

empregada em  técnicas de guerra, até sua aplicação moderna, como método gerencial das 

empresas. 

Também foi perquirida a história do sistema nacional de saúde. Assim, foi levantado o porquê 

da universalidade ter sido uma das bandeiras políticas da Constituinte de 1988, incluindo 

milhões de brasileiros que se encontravam fora da assistência do Estado. 

Esta inclusão proporcionou um aumento substancial da demanda que, por conseguinte, exige 

maior conhecimento e rigor administrativo para atender as principais necessidades dos 

usuários. Umas das ferramentas administrativas de maior relevância para se alcançar os 

resultados almejados é o emprego de monitoramento das ações realizadas. Na saúde este 

acompanhamento é realizado pelo controle e avaliação da assistência em saúde. 

O planejamento, controle e avaliação dentro da concepção do SUS, foram estudados, 

utilizando, principalmente, os manuais do Ministério da Saúde elaborados para este fim. 

Posteriormente, realizou-se minudente pesquisa em documentos da secretaria de saúde de 

Cordeiro: Plano Municipal de Saúde, Relatório de Gestão, atas de reuniões, ofícios, 

Programas de Saúde etc  onde foi constatada a importância das ações de controle e avaliação 

para a instituição.  
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1 – O PROBLEMA.  

1.1 – Introdução. 

Ao longo dos últimos 50 anos, o Brasil tem passado por mudanças positivas na sua economia, 

na sociedade, na política e mesmo culturais. Por outro lado, evidencia-se em nossa sociedade 

que o governo tem crescido exageradamente, se tornado ineficaz e consumindo cada vez mais 

recursos do que a contrapartida por serviços que são inerentes a sua existência. 

Ao descentralizarmos, analisando os municípios, veremos que estas evidências são 

hipertrofiadas, haja vista que são consubstanciadas pela falta de planejamento, 

descoordenação, descontrole das administrações públicas municipais. Assim, atividades 

administrativas que são estudadas e praticadas, notadamente no setor privado, passam ao 

largo de nossas prefeituras e conseqüentemente das secretarias municipais. 

Na saúde pública a discussão sobre a estrutura organizacional das secretarias municipais de 

saúde, salvo raras exceções, está se tornando motivo de preocupação, não só pela enxurrada 

de denúncias, muitas das quais exaustivamente exploradas pela mídia, como também, pela 

inexistência de ações administrativas de bases científicas. Essas medidas, inovadoras no setor, 

implementariam a abertura de novos horizontes, propondo para uma nova ordem de trabalho, 

as modificações estratégicas para o melhor funcionamento dessas instituições públicas de 

saúde. 

A demanda por mais eficiência e maior eficácia da ação governamental na gestão do sistema 

de saúde, visando à implementação dos princípios e diretrizes do SUS, estabelece a 

necessidade e a urgência por uma administração voltada para a consecução de suas finalidades 

e de menos improviso. É essencial que as alternativas de alocação de recursos sejam 

analisadas no contexto da universalidade e integralidade e, dado o caráter social da assistência 

à saúde, mostrar que é factível combinar eficiência e eqüidade para seu provimento. 

Ademais, o contexto de crises, incertezas, concomitante com a escassez de recursos tem 

acirrado a demanda por uma gestão mais estratégica. Esse processo tem sido acompanhado 

pelo aumento e por uma maior complexidade das políticas públicas, com decorrentes 

demandas por novos padrões de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços de saúde.  

A ampliação da eficiência do sistema de saúde brasileiro no que se refere à provisão de 

serviços é de grande importância, tanto pelo lado da demanda, por meio da identificação das 
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necessidades da população quanto pelo lado da oferta, em termos da forma como esses 

serviços são disponibilizados. 

Além disso, a incorporação de tecnologia no setor saúde tem reflexos conhecidos sobre o 

custo do sistema, além de exigir mecanismos de acompanhamento cada vez mais complexos e 

sofisticados. Logo, ter um sistema de controle e avaliação é uma necessidade cada vez mais 

premente no sistema de saúde. 

Não podemos deixar de citar o fortalecimento da opinião pública que tem levado a um 

aumento da cobrança por melhores resultados do Estado e de suas organizações. Ou seja, o 

controle social passa a exercer significativas pressões no sentido de uma maior competência 

do Estado em suas funções de formulação de políticas públicas de melhor qualidade. 

Na gestão municipal da saúde, este conjunto de transformações passa a exigir novas 

atribuições, para as quais muitos ainda não possuem experiência acumulada, levando-nos a 

questionar: quais as limitações e as possibilidades na implementação da gestão estratégica no 

sistema de planejamento, controle e avaliação para melhoria da qualidade na produção de 

serviços para os usuários do SUS? 

 

1.2 – Objetivos. 

1.2.1– Objetivo Final. 

Levantar as limitações e as possibilidades na implementação da gestão estratégica no sistema 

de planejamento, controle e avaliação para melhoria da qualidade na produção de serviços de 

saúde para os usuários do SUS de Cordeiro-RJ. 

1.2.2– Objetivos Intermediários. 

Verificar as principais dificuldades administrativas e na prestação de serviços do sistema 

público de saúde. 

Apresentar as vantagens da implementação da gestão estratégica na administração pública. 

Mostrar como é possível aplicar medidas para monitoramento na gestão de uma organização 

municipal de saúde. 
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1.3 – Suposição. 

As questões relacionadas ao planejamento, controle e avaliação, muito embora sejam vitais 

para a gestão de uma organização, não são praticadas nas instituições públicas de saúde, salvo 

raras exceções. 

O levantamento das principais dificuldades de gestão da secretaria de saúde nos remeterá, 

fatalmente, a apresentação de propostas de gestão mais adequadas para uma administração 

pública mais eficiente, eficaz e efetiva. 

1.4 – Delimitação do Estudo. 

O estudo pretende, após levantar as dificuldades administrativas no SUS, fazer uma análise 

nas modernas técnicas de gestão estratégica visando à melhoria da qualidade dos serviços 

públicos de saúde. 

Para tal, a investigação se limitará ao estudo dos princípios e diretrizes do SUS direcionados 

para área de planejamento, controle e avaliação, antecedida por análise estratégica voltadas 

para este fim. 

Não farão parte desta pesquisa a análise sobre regulação, hoje bastante focada na 

contratualização dos serviços prestados por terceiros, como também a questão das auditorias. 

1.5 – Relevância do Estudo. 

As organizações públicas de saúde realizam seus objetivos através das funções de gestão, seja 

no plano político, administrativo e de atenção ao usuário. Tais funções derivam diretamente 

das normatizações estabelecidas: Constituição Federal e Lei Orgânica da Saúde. 

Funções de gestão devem estar contempladas em uma estrutura de gestão. A estrutura é algo 

mais complexo que um simples organograma e exige um conhecimento mais aprofundado da 

dinâmica organizacional e de sua adaptação às instituições. 

A gestão estratégica do sistema municipal de saúde coloca a possibilidade de implementar 

instrumentos mais eficientes, mas também a responsabilidade de desenvolver metodologias de 

impacto dos serviços de saúde da população. 

A nova realidade coloca problemas e desafios cujo enfrentamento exige decisão política de 

aceitar e incorporar novas ferramentas na prática rotineira e cotidiana, considerando, 
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inclusive, seus possíveis resultados negativos. Os projetos de reorganização das práticas de 

saúde acarretam a definição de novas estratégias e instrumentos de gestão sintonizados com as 

perspectivas de mudança de modelo. 

Assim, a identificação das situações problema, a análise de suas causas, a elaboração de 

planos de intervenção com definição de metas e análise de resultados serão levantadas nesta 

pesquisa. 

Tratar a gestão da saúde utilizando como objetivo a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados é condição sine qua non para iniciar um processo de trabalho, onde o planejamento, 

o controle e avaliação, longe de ser apenas o cumprimento de normatizações, farão parte do 

cotidiano da administração de uma instituição de saúde que almeja cumprir sua missão. 

1.6 – Definição dos Termos. 

Avaliação: termo diferenciado do controle, pois envolve aspectos ligados aos resultados, ao 

impacto e à qualidade das ações. 

Auditoria: reservada para o controle contábil, eminentemente quantitativo, dos processos 

financeiros e da produção de ações. 

Controle: aquilo que se aplica aos processos e aos produtos da assistência a saúde. 

Pacto de gestão: proposta inovadora que estabelece novas diretrizes para o sistema de saúde, 

nas três esferas de governo, os aspectos da descentralização, regionalização, planejamento, 

programação e controle social. 

Pacto pela Saúde: é um conjunto de reformas institucionais do SUS criado com o objetivo de 

promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior 

eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde.  

Reforma Sanitária: sucessão de movimentos sociais e políticas públicas, ocorridos na década 

de 80, que culminaram com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e a 

criação do SUS em 1988. 

Sistema Único de Saúde (SUS): é a designação do sistema público de saúde, instituído no 

Brasil pela Constituição de 1988. 

 



5 

2 – A EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL. 

Baseado na existência de bases legais do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Constituição de 

1988 como um marco, é importante a análise dos movimentos históricos que culminaram na 

Carta Magna, bem como dos caminhos percorridos desde então, que nos trazem aos dias de 

hoje a responsabilidade da implantação do SUS com a conquista de seus princípios básicos. 

2.1– O Sistema Nacional de Saúde – Histórico. 

A atuação em políticas públicas de saúde no Brasil surgiu a partir do início do século XX, 

onde o Estado passou a atuar de forma cada vez mais marcante no setor, seja como produtor 

de assistência médica, seja na distribuição e organização dessa prática. Desde as origens da 

Previdência Social Brasileira, com a Lei Eloy Chaves, de 1923, que cria as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs), o sistema nacional de saúde se configura em serviços 

próprios e contratados. A partir de 1933, nasce uma nova estrutura de Previdência Social, os 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que transporta a estrutura previdenciária da 

sociedade civil para o interior do aparelho do Estado. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b, 

p.19) 

Assim, enquanto o Ministério da Saúde desenvolvia, quase que exclusivamente, ações de 

promoção e proteção da saúde, por meio de atividades educativas, preventivas, e algumas 

ações para recuperação da saúde; a assistência médica se dava no âmbito das instituições 

relacionadas à Previdência Social. Enfim, eram duas pastas ministeriais, uma cuidando da 

assistência a saúde, dos que tinham carteira assinada e seus dependentes e outra realizando 

campanhas preventivas.  

Na década de 60, o sistema previdenciário mostrava-se incapaz de responder à crescente 

pressão da massa assalariada urbana pela ampliação e melhoria dos serviços. Entretanto, em 

todos os países elevavam-se extraordinariamente os custos de assistência à saúde, em 

conseqüência das próprias transformações científicas e tecnológicas da prática médica, com 

maior utilização de medicamentos, serviços para diagnóstico e de equipamentos médicos, 

tendo o hospital como centro da prestação de serviços de saúde. A crise financeira do Sistema 

Previdenciário justificou a unificação dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS) em 1966. O crescente papel do Estado como regulador da sociedade, o 

privilegiamento do setor privado e a extensão da cobertura previdenciária marcaram este 

período. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b, p.19) 
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A persistente crise no setor promove em 1977 um movimento burocrático administrativo que 

tenta reordenar o sistema, dividindo as atribuições da Previdência em órgãos especializados. 

Nas relações entre as áreas de Previdência Social e de Saúde no âmbito das políticas públicas, 

o processo de reorganização institucional estabelecido pelo Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social (SINPAS), significou uma expressiva ampliação das atividades de proteção 

social. Foram definidos, na ocasião, importantes organismos no seio do aparelho estatal 

nacional, que passaram a assimilar a crescente expansão das atividades do campo da saúde, 

como foi o caso do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

(IAPAS), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) dentre outros. (FIOCRUZ, 1998, p. 77; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b, p.19) 

2.2  -  O Sistema Único de Saúde. 

O projeto mais conhecido, e que melhor ilustra as mudanças iniciadas antes do advento do 

atual sistema de saúde, é o das Ações Integradas de Saúde (AIS). Formuladas em 1982 e 

implantadas a partir de 1984, as AIS visavam uma integração entre as esferas do governo, 

implicando numa descentralização dos recursos e ações. 

Vale lembrar que durante a década de 80 ainda persistia a dicotomia na atenção à saúde, ou 

seja, o Ministério da Saúde mais ligado aos programas e campanhas de saúde (ações de 

prevenção) e o Ministério da Previdência Social que administrava a assistência à população 

previdenciária, especialmente através do INAMPS. As Ações Integradas de Saúde foi o 

primeiro passo no sentido de acabar com esta separação, pois permitia que aqueles cidadãos 

que não eram ligados a previdência social pudessem ter acesso aos serviços de saúde. 

Ganhou força nesta época o movimento pela Reforma Sanitária que desde a década de 70 

defendia as idéias de descentralização, participação social e maior eficiência da gestão. 

A nova institucionalidade do setor saúde começou a ser desenhada em 1986, quando foi 

realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde. Seu Relatório Geral consagrou a saúde como 

“direito universal” e como “dever do Estado”, fundamentado da noção de cidadania. O amplo 

consenso então formado foi a base do futuro texto constitucional. 

Bezerra e Araújo (2007, p.195) lembram que em 1987 foi implantado o Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS) como uma consolidação das ações integradas de saúde, 

adotado como diretrizes a universalização e a eqüidade no acesso aos serviços; integralidade 
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dos cuidados; a regionalização dos serviços de saúde e a implementação de distritos 

sanitários; o desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras e o desenvolvimento de 

política de recursos humanos. 

Em 1988, o setor saúde vivenciou um momento singular na sua história. A Assembléia 

Nacional Constituinte criou o Sistema Único de Saúde – SUS -, dentro dos preceitos 

indicativos do movimento da Reforma Sanitária e da VIII Conferência Nacional de Saúde, 

sendo reproduzido nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais. A Lei 

Orgânica da Saúde, Lei 8.080, promulgada em 1990, definiu atribuições e competências de 

cada nível de governo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a 

legislação infraconstitucional estabeleceram uma concepção ampliada de direito à saúde, 

afirmando-o como direito humano fundamental. 

A nova Constituição apresenta os preceitos que irão governar a política setorial sob o lema 

“Saúde direito de todos, dever do Estado”. Seus princípios podem ser resumidos em alguns 

pontos básicos: as necessidades individuais e coletivas são consideradas de interesse público e 

seu atendimento um dever do Estado; a assistência médico-sanitária integral passa a ter 

caráter universal e destina-se a assegurar a todos o acesso aos serviços; estes serviços devem 

ser hierarquizados segundo parâmetros técnicos e a sua gestão deve ser descentralizada. 

(GAVAZZONI, 1988, p. 143). 

O sistema deverá ser custeado, essencialmente, por recursos governamentais originários da 

União, Estados e Municípios. Os serviços de caráter empresarial comprados devem ser 

complementares e subordinados às estratégias mais gerais da política setorial. As ações 

governamentais são submetidas a organismos colegiados oficiais, os Conselhos de Saúde 

deverão ter representação paritária de usuários com prestadores de serviços de saúde e 

gestores. 

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, “dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências”, ou seja, detalha o conteúdo constitucional. Esta 

Lei define os papéis institucionais de cada esfera governamental no plano da gestão, a 

estrutura de financiamento e as regras de transferência de recursos entre os diferentes níveis 

de governo, através dos Fundos de Saúde. (FIOCRUZ, 2008) 
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A Lei 8.142, promulgada em 28 de dezembro de 1990, “dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”. Esta 

Lei institui os Conselhos de Saúde e confere status público aos organismos de representação 

de governos estaduais (Conselho de Secretários de Saúde – estaduais e municipais). 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2008) 

Transcorridas duas décadas da institucionalização do SUS, sua implementação evoluiu muito, 

especialmente em relação aos processos de descentralização das ações e serviços de saúde, 

aumentando os desafios da gestão a fim de superar a fragmentação das políticas e programas 

de saúde através da formação das redes regionalizadas e hierarquizadas de ações e serviços de 

saúde e da qualificação da gestão. 

Diante dessa necessidade, o Ministério da Saúde firmou o Pacto de Gestão, pela Vida e em 

Defesa do SUS (Ministério da Saúde, 2006b, p.22) que tem como base as seguintes diretrizes: 

• Descentralização. 

• Regionalização. 

• Financiamento.  

• Planejamento. 

• Programação Pactuada e Integrada. 

• Regulação. 

• Participação e Controle Social. 

• Trabalho e Educação na Saúde. 
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3 – GESTÃO ESTRATÉGICA. 

A gestão estratégica deve ser tratada como uma faca de dois gumes, numa borda está a sua 

porção científica, racional e lógica; na outra borda nós encontramos a parte irracional e 

ilógica, intrinsecamente ligadas as pessoas que carregam seus sentimentos, experiências, 

emoções... Um gestor deve sempre se lembrar disto. 

3.1 – Estratégia – conhecimentos milenares. 

A guerra tem sido estudada por vários filósofos desde a antigüidade clássica. Sun Tzu, general 

chinês, se apóia num trecho do livro A Arte da Guerra, para revelar a chave da sua filosofia. 

Diz o general: “A guerra é uma preocupação muito séria para o Estado, ela necessita ser 

bastante estudada”. Clausewitz, conceituando a guerra, diz: “A guerra é um ato de violência 

destinado a forçar o inimigo a submeter-se à nossa vontade”. (MATOS, 1986, p.2-3) 

Portanto, desde a sua origem, aproximadamente há 500 anos a.C., o conceito de estratégia 

esteve associado à visão militar.  A palavra estratégia tem origem grega e servia para designar 

a função administrativa do generalato. O ‘estratego’ ou estrategista era o comandante militar 

que formulava e projetava as manobras necessárias à consecução de um fim específico. 

(MOTTA, 1998, p.79) 

A utilização do termo estratégia em administração procurou trazer a esta uma perspectiva 

científica. 

Segundo Motta (1998, p.80), a transposição do conceito de estratégia do sentido militar para a 

administração serviu para qualificar a amplitude da perspectiva, em escopo e tempo, que se 

fazia necessária a um mundo de mudanças crescentes. Essa transposição permitiu que uma 

série de idéias e métodos de planejamento de operações militares, acumulados e construídos 

durante séculos de pensamento militar estratégico, pudesse ser aplicada à gerência 

empresarial. 

Transpor o conceito de estratégia militar para a administração contemporânea possibilitará 

atender a forte demanda gerencial em questões cada vez mais emergentes, tais como: 

logística, perspectiva, tempo, dentre outros. 
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3.2 – Desenvolvimento do conceito de Estratégia na gestão. 

Para Chiavenato & Sapiro, (2003, p.38), conceituar estratégia é complicado pelas seguintes 

razões: 

1- A estratégia tem muito a ver com o comportamento sistêmico e holístico e pouco com 

o comportamento de cada uma de suas partes. 

2- A estratégia tem muito a ver com o futuro da organização. 

3- A estratégia tem a ver com o comportamento orientado para objetivos estratégicos. 

4- A estratégia significa o comportamento global da organização em relação ao ambiente 

que a circunda. 

5- A estratégia precisa ser formulada e entendida por todos os membros da organização. 

6- A estratégia precisa ser planejada. 

7- A estratégia precisa ser implementada. 

8- A estratégia precisa ser avaliada quanto a seu desempenho e resultados. 

Para Andrews (1971, apud Chiavenato & Sapiro, 2003, p.39), estratégia significa um padrão 

de objetivos e principais políticas para alcançá-los, expresso de maneira a definir em que 

negócio a empresa está ou deverá estar e o tipo de empresa que é ou deverá ser. 

Estratégia é o conjunto de decisões fixadas em um plano ou emergentes do processo 

organizacional, que integra missão, objetivos e seqüência de ações administrativas num todo 

interdependente. (MOTTA, 1998, p.82) 

O planejamento estratégico, além dos avanços metodológicos, significa a conquista da visão 

de grande escopo e longo prazo na determinação dos propósitos e caminhos organizacionais. 

Para Motta: 

 Tal planejamento se volta para o alcance de resultados, através de um processo 
contínuo de antecipar mudanças futuras, tirando vantagens das oportunidades que 
surgem, examinando os pontos fortes e fracos da organização, estabelecendo e 
corrigindo cursos de ação em longo prazo. Portanto, é essencialmente um processo 
gerencial, que se concentra nos níveis hierárquicos mais elevados da organização e 
que não pode ser concebido como atividade clássica de planejamento, delegável a 
comissões ou grupos de planejamento. Constitui a essência da gerência de alto nível, 
sobre a qual recai o maior  peso da responsabilidade externa e interna pelos rumos 
da organização (1998, p.86). 
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Segundo Drucker (1994, p. 133-136, apud Chiavenato & Sapiro, 2003, p. 39), planejamento 

estratégico é o processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento possível 

do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos; organizar sistematicamente as 

atividades necessárias à execução dessas decisões e, através de uma retroalimentação 

organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas 

alimentadas. 

De acordo com Chiavenato & Sapiro (2003, p. 39), o planejamento estratégico está 

relacionado com os objetivos estratégicos de médio e longo prazo que afetam a direção ou 

viabilidade da empresa.  

Se aplicado isoladamente, é insuficiente, pois não se trabalha apenas com ações imediatas e 

operacionais: é preciso que, no processo de planejamento estratégico, sejam elaborados de 

maneira integrada e articulada todos os planos táticos e operacionais da empresa. 

(CHIAVENATO & SAPIRO, 2003, p.39). 

A importância da estratégia organizacional, para Chiavenato (2004, p.134), é que esta se 

constitui o mecanismo através do qual a organização interage com seu contexto. De acordo 

com a estratégia define o comportamento da organização em um mundo mutável, dinâmico e 

competitivo. A estratégia é condicionada pela missão organizacional, pela visão do futuro e 

dos objetivos principais da organização. 

3.3 – Elementos básicos da gestão organizacional estratégica. 

Para Motta (2008, p. 17), os produtos do planejamento estratégico são: 

1- Definição do propósito e da razão de ser – missão. 

2- Seleção de valores ou filosofias. 

3- Conhecimento de fatores vitais externos (mercado e comunitários). 

4- Conhecimento de pontos fortes e pontos fracos internos. 

5- Conhecimento das interfaces essenciais: público/cliente, produto/serviços e relações 

institucionais. 

6- Hipóteses sobre oportunidades e ameaças. 

7- Visão conforme cenários alternativos. 
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8- Estratégias para se alcançar a visão e cumprir a missão. 

9- Objetivos e ações específicas a partir das estratégias. 

10- Processo de monitoramento e de avaliação. 

3.3.1 -  Missão Organizacional. 

Na concepção de Chiavenato & Sapiro (2003, p. 41), missão é o elemento que traduz as 

responsabilidades e pretensões da organização junto ao ambiente e define o “negócio”, 

delimitando o seu ambiente de atuação. A missão da organização representa sua razão de ser, 

o seu papel na sociedade.  

Motta (2008, p. 20) conclui que a missão indica o tipo de serviço ao usuário e que 

conhecimento este irá utilizar. Fornece um caráter singular e distinto à organização e ajuda a: 

� esclarecer os usuários e o público sobre o que esperar da organização; 

� fazer os funcionários interiorizarem o sentido comum de direção e compromisso; 

� referenciar as decisões e ações; 

� estabelecer a amplitude da ação organizacional; 

� definir um caráter coletivo e uma identidade própria (junto com valores). 

Portanto, uma missão bem clara é uma ferramenta de enorme valor para conduzir a instituição 

a um processo de reflexão estratégica. É a porta de entrada para novas perspectivas 

administrativas e incentivo ao uso de novas modalidades e de novos instrumentos de gestão. 

3.3.2 – Valores: crenças institucionais. 

 Valores, credos e filosofias são construções sociais que criam um “sistema de ideação” como 

referências para guiar atividades empresariais. Inspiram a maneira como a organização deve 

se comportar para atingir seus objetivos. (MOTTA, 2007, p.32) 

Por fazerem parte essencial do processo de reflexão estratégica, os valores devem vir 

agregados à missão, podendo ser elencados em lista simples ou como credos ou políticas 

organizacionais.  

 



13 

3.3.3 – Visão: a aspiração da instituição. 

De forma resumida a visão deve relatar como queremos ser reconhecidos no futuro. Na 

verdade, mostra a imagem de um futuro ideal em uma determinada época. 

Como fonte inspiradora de onde queremos estar e o que queremos ser no futuro, a visão, 

como definida por Chiavenato & Sapiro, mostra:  

(...) uma imagem da organização no momento da realização de seus propósitos no 
futuro. Trata-se  não de predizer o futuro, mas sim de assegurá-lo no presente. A 
visão cria um “estado de tensão” positivo entre o mundo como ele é e como 
gostaríamos que fosse (sonho). Pode servir também como fonte inspiradora, um 
chamamento que estimule e motive as pessoas a verem realizadas com sucesso a 
missão declarada.  (2003, p. 42).  

3.3.4  -  Diagnóstico estratégico externo. 

O conhecimento e análise da ambiência externa é o processo de conhecer, classificar e 

monitorar fatores que estão fora do controle da instituição. 

Motta (2008, p. 37) destaca que  esta análise objetiva produzir um conjunto dinâmico de 

informações sobre a viabilidade e o progresso futuro da instituição. 

Já Chiavenato & Sapiro, (2003, p. 42) destacam que este diagnóstico procura antecipar 

oportunidades e ameaças para concretização da visão, da missão e dos objetivos 

organizacionais. 

3.3.5 - Diagnóstico estratégico interno. 

Pode ser entendido como o processo de conhecer, classificar e monitorar fatores internos 

objetivando o melhor desempenho institucional. 

Corresponde ao diagnóstico da situação da organização diante das dinâmicas ambientais, 

relacionando às suas forças e fraquezas e criando as condições para formulação de estratégias 

que representam o melhor ajustamento da instituição em sua área de atuação. 

O alinhamento dos diagnósticos externos e internos produz as premissas que alicerçam a 

construção de cenários. 

3.3.6 – Definição dos objetivos. 

Os objetivos devem ser entendidos como a especificação e a operacionalização das 

estratégias: constituem a referência imediata para o plano de ação. 
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Quando bem definidos, como descreve Motta (2008, p. 55), servem de base para o 

compromisso com a ação. Segundo o mesmo autor, um objetivo bem definido deve: 

� focalizar metas ou resultados; 

� especificar a ação a ser executada; 

� ser mensurável, tangível e verificável; 

� ser explicável e comunicável; 

� dimensionar o tempo e, quando possível, especificar custo; 

� significar um desafio, porém, realista e atingível; 

� ser relevante e coerente com a missão e a visão. 

3.3.7 – Monitoramento e avaliação. 

Normalmente focadas em suas tarefas cotidianas as empresas em geral não dão muita atenção 

para o controle de suas atividades se limitando ao acompanhamento financeiro, deixando de 

lado todo processo de monitoramento necessário ao cumprimento de sua missão. 

No setor público estas medidas administrativas tomam dimensões ainda maiores, exemplo 

disto é encontrado cotidianamente quando necessitamos de algum serviço público. 

Eccles (1991, apud Motta, 2007, p. 63) é contundente ao argumentar que o desempenho não 

pode ser medido somente por dados financeiros, que representam apenas registros do passado, 

mas sim, por novos indicadores de qualidade e da satisfação da clientela. 

Devemos entender o monitoramento como a possibilidade de observar o desempenho das 

organizações, visto que a produção de informações são altamente benéficas para a 

administração das organizações. 

O monitoramento deve ser aprimorado no sentido de poder revelar possíveis variações futuras 

e ajudar a identificar problemas que poderão causar danos futuros. Para Motta (2007, pg. 64), 

o monitoramento propicia: 

� uma visão mais global da organização e melhor compreensão da interdependência dos 

objetivos e das tarefas; 
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� um comprometimento mais forte com a missão e visão organizacionais e um reforço 

na idéia da qualidade no desempenho; 

� a identificação de problemas e áreas em que as atividades devem prosseguir 

diferentemente do planejado; 

� melhor informação aos clientes, utentes, fornecedores e outros interessados no 

progresso da organização; 

� acompanhamento e avaliação mais naturais do desempenho da organização e das 

pessoas; 

� melhor compreensão das tarefas e, portanto, melhor relacionamento funcional entre as 

pessoas. 

Para a administração, o monitoramento deve objetivar a coleta de informações da organização 

para o controle, avaliação, auditoria na implementação das decisões estratégicas. Muito 

embora haja diferença entre as atividades de controle, avaliação e auditoria todas são tarefas 

gerenciais que permitem supervisionar e verificar o desempenho organizacional. 

Sobre estas atividades organizacionais Motta afirma que: 

O monitoramento produz as informações; o controle usa as informações para as 
ações gerenciais; a auditoria verifica se os procedimentos são corretos, éticos e 
honestos; a avaliação julga o desempenho para saber se ele é aceitável em termos 
dos valores tencionados ao cliente. Avaliar é saber que diferença as ações da 
empresa ou da instituição pública fazem à comunidade, ou seja, determinar o seu 
valor ou utilidade econômica e social. (2007, p. 64).  
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4 -  PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA. 

No município, o gestor é a figura administrativa que tem como atividade a responsabilidade 

de comandar e dirigir o sistema municipal de saúde. É de competência exclusiva do poder 

público a função de: coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, 

controle, avaliação e auditoria. 

4 .1 – Planejamento. 

Muniz & Faria (2001, p. 79) definem planejamento como determinar antecipadamente o que 

se deve  fazer e quais os objetivos que se devem atingir. 

Portanto, planejar é um processo de decidir aquilo que vamos fazer, como fazer, antes da 

execução. 

Na organização das ações e serviços de saúde, o planejamento cria a possibilidade de se 

compreender a realidade, os principais problemas e necessidades da população. Permite uma 

análise desses problemas, bem como busca elaborar propostas capazes de solucioná-los, 

resultando em um plano de ação. Viabiliza por meio de ações estratégicas, onde se estabelece 

metas, a implementação de um sistema de acompanhamento e avaliação destas operações. 

O processo de planejamento contempla uma série de etapas: diagnóstico das necessidades, 

planejamento (planificação, orçamentação e programação), execução, acompanhamento, 

avaliação e replanejamento. 

No sistema público de saúde o Plano de Gestão e a Programação Anual referem-se ao 

planejamento propriamente dito, ao passo que o Relatório de Gestão traduz a etapa de 

avaliação que por sua vez dará base à crítica e ao replanejamento. (COSEMS, 2001. p. 38). 

Assim, o Plano de Gestão – também denominado Plano de Saúde - e a Programação Anual 

identificam o perfil e expressam a direcionalidade das políticas de saúde do SUS. Já o 

Relatório de Gestão mostra as realizações, os resultados ou os produtos obtidos, em função do 

que foi programado; bem como contempla a aferição do grau de eficácia e efetividade da 

gestão do SUS, levando-se em conta os recursos aplicados e os resultados conseguidos. 

Portanto, o Plano de Gestão, independentemente da metodologia utilizada para sua 

elaboração, deve conter um diagnóstico da realidade local baseado em indicadores de saúde. 
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A partir deste diagnóstico, definem-se as prioridades, metas e ações a ser realizadas para 

atingir estas metas. 

O Relatório de Gestão deve ainda identificar e valorar a mudança e o impacto alcançado em 

função dos objetivos estabelecidos; deve, também, assinalar o grau de eficiência, eficácia e 

efetividade alcançado pela estrutura e organização, em função dos recursos aplicados e dos 

resultados obtidos; e mais ainda, produzir subsídios para a tomada de decisões relativas aos 

rumos do processo administrativo. Além disso, comporta uma análise acerca do processo 

geral de desenvolvimento, em que são assinalados os avanços conseguidos ou os obstáculos 

que dificultam o trabalho, bem como fazer referência às iniciativas ou medidas decorrentes e 

apresentar as recomendações julgadas necessárias. 

Assim, como descrito por Chiavenato & Sapiro, (2003, p. 39), o planejamento deve 

maximizar os resultados e minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, 

eficácia e efetividade. Eles são os principais critérios de avaliação da gestão. 

4.2 – Controle. 

Para Muniz & Faria (2001, p. 89) cabe ao controle verificar se o pensado, o executado e o 

avaliado estão de acordo com o concebido. 

O sistema de controle deve utilizar as ferramentas capazes de medir erros e acertos, corrigindo 

as distorções, de forma a propiciar o mais alto desenvolvimento administrativo da 

organização. 

Muniz & Faria (2001, p. 89) citam alguns requisitos que devem ser considerados para que o 

controle seja pró-ativo: 

� o controle deve refletir a natureza e as necessidades da atividade;  

� o controle deve mostrar rapidamente os desvios dos planos; 

� o controle deve ser flexível, deve permanecer funcional em face às modificações de 

planos, circunstâncias imprevistas ou fracassos. 

� o controle deve refletir o padrão de eficiência e eficácia da organização; 

� o controle deve ser econômico, deve valer seu custo;  

� o controle deve ser compreensível quanto a sua concepção e operacionalização; 

� o controle deve dar como resultado uma ação corretiva, revelando as falhas ou 

desvios, mas também deve indicar a forma de correção. 

A Constituição Federal em seu artigo 197 diz que: São de relevância pública as ações e os 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e 
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serviços de saúde. Nas leis orgânicas, que detalham o conteúdo constitucional, vamos 

encontrar essas mesmas palavras, acrescidas de outras, como avaliar, inspecionar e 

acompanhar.  (GAVAZZONI, 1988, p. 143). 

 O monitoramento é uma ação de controle das ações e serviços de saúde que deve ser 

realizada de forma sistemática e contínua que possibilita, através das informações dos 

procedimentos e atividades realizadas, levantar: a identificação de distorções que alertam para 

a necessidade de auditorias, a melhoria de critérios para a contratação, a redefinição de 

protocolos para a regulação do acesso aos serviços, o reajuste da programação físico-

orçamentária, as ações de avaliação e re-planejamento, o acompanhamento de gastos e da 

qualidade dos serviços prestados, a re-alocação de recursos por nível de atenção e programas 

prioritários, a reorganização da rede para futuras pactuações com esferas superiores, o 

acompanhamento da produção dos estabelecimentos de saúde etc. 

O Plano Municipal de Saúde, o Relatório de Gestão, a Agenda Municipal de Saúde dentre 

outros documentos também podem ser usados como ferramentas de análise. 

Portanto, o monitoramento deve ser realizado em todos os níveis da atenção à saúde e pode 

explicitar o modelo de atenção adotado e a adequada alocação dos recursos disponíveis, como 

também apresentar possíveis distorções de programação, encaminhamento, autorizações e 

cobranças. 

Os relatórios emitidos podem ser usados não apenas no dia-a-dia do controle e avaliação, para 

a gestão eficiente do sistema, mas, também, podem ser úteis para identificar e conhecer o 

perfil do usuário e as suas necessidades, como: 

� Quem são as pessoas que adoecem? 

� Quais são as localizações mais comuns das doenças? 

� Qual a procedência dos doentes? 

� Em que estágio da doença eles dão entrada e em que estágio tem acesso ao tratamento 

pelo sistema público? 

� Quais procedimentos foram oferecidos? 

A orientação do Ministério da Saúde (2006b, p. 134) é que o controle das ações e serviços de 

saúde deverão se constituir em um processo gerencial que contempla: 

• Cadastramento dos estabelecimentos de saúde, dos profissionais e dos usuários; 

• Credenciamento dos estabelecimentos e, se necessário, o encaminhamento dos 

processos para habilitação, bem como monitoramento e fiscalização do cumprimento 

dos critérios; 
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• Programação orçamentária por estabelecimento, em nível ambulatorial; 

• Autorização das internações e dos procedimentos especializados e de alta 

complexidade; 

• Monitoramento e fiscalização da execução dos procedimentos realizados em cada 

estabelecimento por meio de ações de supervisão hospitalar e ambulatorial; 

• Monitoramento e revisão das faturas de cada estabelecimento; 

• Processamento das informações que viabilizem o pagamento dos serviços prestados; 

• Controle da regularidade dos pagamentos efetuados aos estabelecimentos de saúde; 

• Monitoramento e avaliação da produção, inclusive a relação entre programação, 

produção e pagamento. 

• Avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos por meio de análise de dados e 

indicadores e verificação dos padrões de conformidade. 

4.3 – Avaliação. 

É através da avaliação que podemos identificar os pontos fortes e os aspectos gerenciais 

menos desenvolvidos na gerência. Pode ser considerada como oportunidade de melhoria da 

organização, principalmente quando realizada de forma sistemática, a avaliação da gestão, 

funciona como uma oportunidade de aprendizado sobre a própria instituição e também como 

instrumento de internalização dos princípios, valores e práticas da gestão pública. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b, p. 173). 

Na avaliação em saúde, o processo comparativo pode ocorrer em referência ao 

comportamento do que é observado no tempo (tendência/série histórica), ou em relação aos 

seus semelhantes (comparação) ou ainda a padrões e parâmetros reconhecidos e consensuados 

(adequação). Portanto, os melhores parâmetros devem ser os mais compatíveis com a 

diferença prevista entre a situação a ser avaliada e a pretendida no âmbito da própria gestão, 

atingindo ou não o padrão máximo. 

Trata-se, portanto, da análise da estrutura, processos e resultados das ações, serviços e 

sistemas de saúde, com objetivo de verificar sua adequação aos critérios e parâmetros de 
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eficácia (grau de atingimento de metas), eficiência (recursos aplicados) e efetividade (impacto 

causado) estabelecidos pelos critérios de uma boa gestão pública de saúde. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006b, p. 173), a avaliação pode ser direta, por meio 

da observação, coletando-se dados primários ou pode ser indireta, por meio da análise de 

indicadores. Os indicadores podem ser de gestão dos sistemas de saúde ou podem traduzir 

especificamente os serviços de saúde. O olhar direto nos serviços e sistemas de saúde é 

realizado sistematicamente pelas equipes de vigilância sanitária, do controle de ações de 

serviços de saúde, da auditoria do SUS, do controle social e das áreas técnicas especializadas. 

É fundamental que se utilize instrumentos de avaliação objetivos baseados em critérios 

técnicos, com a adoção de indicadores definidos em função do que se quer avaliar e do que se 

pretende atingir, devendo ser elaborados a partir dos dados existentes e disponíveis. 

Basicamente, um sistema de informação deve produzir indicadores que sejam capazes de 

medir: 

� a eficiência na utilização dos recursos disponíveis da melhor maneira possível, 

evitando desperdícios; 

� a eficácia das ações produzidas no sentido do alcance dos melhores resultados 

possíveis, principalmente com relação à cobertura (número de pessoas atendidas) e à 

concentração (número de ações oferecidas a cada pessoa); 

� a efetividade no alcance de transformações concretas da situação de saúde, coerentes 

com os objetivos propostos pela gestão. 

Formular indicadores de saúde é um grande desafio, o Ministério da Saúde (2006b, p. 175) 

sugere que eles devem contemplar: 

1 –  Simplicidade: devem ser fáceis de calcular. 

2 -   Validade: devem ser função das características que se deseja medir. 

3 -  Disponibilidade: devem ser usados habitualmente, disponíveis ou de fácil obtenção. 

4 – Robustez: devem ser pouco sensíveis às deficiências dos dados necessários à sua 

construção. 

5 – Sinteticidade: devem refletir o efeito do maior número possível de fatores. 
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6 – Discriminatoriedade: devem possuir um alto poder discriminatório para os vários 

níveis de condição de saúde e indicar possíveis alterações que ocorram ao longo do 

tempo. 

7 – Cobertura: devem referir-se, tanto quanto possível, a cada país ou território como um 

todo, permitindo que, por meio da comparação, possa-se chegar a uma avaliação. 

Com certeza, não existem indicadores que, isoladamente, sejam capazes de contemplar todos 

os atributos de qualidade listados. Portanto, é necessária a escolha de um conjunto de 

indicadores e essa escolha deve decorrer das perguntas que buscamos responder e do tipo de 

decisão que se quer apoiar. 

1) – Usos de indicadores de eficiência para avaliação quanto a utilização dos recursos 

disponíveis e da estrutura do sistema de saúde. 

A – Produtividade: por tipo de procedimento (consultas, exames laboratoriais). 

B – Utilização da capacidade instalada: rede física. 

C – Utilização da capacidade operacional: recursos humanos. 

D – Distribuição dos gastos por tipo de atenção prestada: ambulatorial (básica e 

especializada) hospitalar e urgência, apoio logístico e terapêutico. 

2) – Usos de indicadores de eficácia para avaliação dos resultados alcançados pelas ações 

que foram produzidas considerando a cobertura (quantos foram atingidos), a 

concentração (quanto foi oferecido) e a resolubilidade (como foi respondido) e 

também podem proporcionar avaliação do processo de trabalho em saúde. 

A – Cobertura alcançada por meio das ações produzidas (consultas, vacinas, partos 

etc). 

B – Concentração de procedimentos oferecidos (exemplo: quantitativo de consultas 

pré-natal por gestante). 

C – Resolubilidade da atenção (exemplo: proporção de altas em relação às consultas 

oferecidas). 

3) – Usos dos indicadores de efetividade para avaliação do impacto sobre a situação de 

saúde, considerando as respostas produzidas pelo sistema de saúde, e também aquelas 
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geradas por outros setores (educação, saneamento etc): indicadores de mortalidade, 

indicadores de morbidade, indicadores demográficos e sócio-econômicos. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b, p. 175) 

Desta forma, como ferramenta da gestão organizacional, a avaliação da atenção à saúde no 

SUS deverá contemplar a avaliação da qualidade e satisfação dos usuários, dos serviços de 

saúde, bem como a avaliação dos sistemas de produção da atenção na execução das ações 

programadas e pactuadas e dos resultados e impactos das ações e serviços no perfil 

epidemiológico da população. Para este fim o processo de avaliação deve ser baseado em 

registros fidedignos, estejam em constante monitoramento e que se agregue capacidade 

analítica às equipes locais. 
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5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDEIRO. 

No município de Cordeiro, podemos entender a real efetividade da municipalização da saúde 

quando analisamos a atuação anterior e posterior a implantação do SUS. 

Anteriormente, havia no município um posto de assistência médica do INAMPS, para 

segurados do INPS; um posto de saúde da Secretaria de Estado de Saúde-RJ, onde eram 

realizados: vacinação, fiscalização sanitária e algum atendimento médico e odontológico; e 

um hospital filantrópico, que localizado no centro da cidade realizava as consultas daqueles 

que não tinham o amparo previdenciário e/ou não eram atendidos no precário serviço do posto 

de saúde, exemplo disso, era a atenção em saúde bucal que se limitava a extrações dentárias. 

Com a municipalização da saúde o quadro de procedimentos oferecidos à população se 

ampliou. Hoje os usuários contam com um Centro de Saúde, uma Policlínica, cinco Postos do 

Programa de Saúde da Família, um Centro de Apoio Psico-social-CAPS, um Hospital 

conveniado. São ofertadas várias especialidades médicas, atendimento em odontologia básica, 

tratamento fora do domicílio com serviço de transporte para os pacientes etc. Há de se 

destacar os vários programas direcionados para saúde bucal, saúde da família, agente 

comunitário de saúde, de controle da dengue, de controle do tabagismo, educação em saúde 

etc. 

A estrutura administrativa da secretaria de saúde é composta por: 

Gabinete: Secretário Municipal de Saúde, Diretor Geral  e Chefe de Gabinete. 

Diretorias: Assistente de Saúde, Saúde Bucal, Administração e de Vigilância em Saúde. 

Assessorias: Transporte, Epidemiologia, Informação em Saúde, Programas Especiais e 

Vigilância Sanitária. 

Assistentes: Contabilidade, Orçamento/Finanças, Compras, Almoxarifado e Farmácia. 

Unidades de Saúde: Chefia de Unidade. 
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Como vimos, a Constituição estabelece, como norma, o caráter universal e integral das ações 

de saúde a cargo do Estado, mas isto não evita que no dia-a-dia escolhas sejam feitas pelos 

gestores. Alguns instrumentos devem ser utilizados para eleger prioridades e aproximar os 

serviços das necessidades mais importantes das comunidades. 

Achar o equilíbrio adequado entre os preceitos e diagnósticos dos técnicos e dos profissionais 

de saúde, com as necessidades expressas pela comunidade, é objetivo e tarefa constante para 

todos aqueles envolvidos na gestão dos sistemas sanitários. 

5.1 – Plano Municipal de Saúde. 

Como visto anteriormente o Plano Municipal de Saúde ou Plano de Gestão é um instrumento 

de planejamento inserido na gestão do Sistema Único de Saúde visando uniformizar e integrar 

a administração dos serviços públicos de saúde do país. 

Visando cumprir esta prerrogativa a Secretaria Municipal de Saúde de Cordeiro elaborou o 

Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2006-2009. 

Este Plano é composto dos seguintes capítulos: equipe técnica de elaboração; apresentação; 

introdução; o Município de Cordeiro com a descrição da cidade; perfil populacional; 

levantamento das unidades de saúde; aspectos epidemiológicos com indicadores de saúde; 

orçamento; transferências fundo a fundo realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde para o 

Fundo Municipal de Saúde em 2005; diagnóstico situacional; plano de ação; programas 

estratégicos; implementação, acompanhamento e avaliação do Plano; indicadores para 

avaliação do Plano e o projeto do orçamento da saúde. 

Na apresentação está descrita a importância do Plano como ferramenta para orientar e 

aprimorar as decisões em saúde. 

Destaca que o objetivo é, ao contemplar as estratégias da saúde municipal para o quadriênio 

2006/2009, propor o direcionamento das ações necessárias à melhoria da qualidade dos 

serviços em saúde, através do pronto enfrentamento dos seus principais problemas e desafios. 

Relata ainda que ele busca servir de instrumento de gestão para os administradores do 

município, permitindo a avaliação do desempenho das ações e serviços de saúde e orientando 

nas tomadas de decisões. 
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Na introdução, relata que o documento foi fruto de oficinas que contou com a participação da 

equipe técnica da Secretaria de Saúde e dos membros do Conselho Municipal de Saúde, onde 

foi possível apresentar as diretrizes gerais para o processo de reordenamento da assistência à 

saúde no município. 

As características geográficas, demográficas, o perfil epidemiológico, saneamento básico, 

unidades de saúde, dados vitais, assistência a saúde, orçamento do quadriênio 2001/2004 são 

apresentados logo após a introdução. 

A seguir são disponibilizadas várias tabelas que apontam valores financeiros de repasse das 

transferências fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde. 

O diagnóstico situacional é composto de quatro tópicos: estrutura gerencial, recursos 

humanos, gestão da rede de serviços  e  atenção à saúde. 

Abaixo descreveremos o que foi levantado em cada um dos tópicos. 

1-Estrutura Gerencial. 

− Ausência de indicadores gerenciais. 

− Dificuldade de acesso às informações epidemiológicas. 

− Baixa integração dos sistemas municipais de saúde. 

− Baixa utilização dos dados para o planejamento estratégico. 

− Desatualização da estrutura gerencial. 

2- Recursos Humanos.  

− Inexistência de plano de cargo, carreira e salário. 

− Baixos salários. 

− Desmotivação dos funcionários. 

− Inexistência de política de recursos humanos. 

3- Gestão da Rede de Serviços. 

− Baixa resolutividade das Unidades de Saúde da Família. 
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− Recursos financeiros insuficientes para pleno atendimento das necessidades do SUS. 

− Ineficiência dos mecanismos de regulação e protocolo. 

− Demora demasiada para espera por marcação de consulta. 

− Número reduzido de ações de acompanhamento, controle e avaliação. 

4-Atenção à saúde. 

− Recursos insuficientes para garantir pleno acesso da população aos serviços de média 

e alta complexidade. 

− Falta de recursos para disponibilização da totalidade dos medicamentos básicos à 

população.  

− Necessidade de aumentar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária. 

− Número elevado de atendimentos ambulatoriais na emergência do hospital. 

− Ineficiência na divulgação dos medicamentos disponíveis na farmácia. 

− Cobertura insuficiente do Programa Saúde da Família. 

− Alta rotatividade dos profissionais do PSF. 

O plano de ação é apresentado como um documento formal da política de saúde do município. 

Contêm as diretrizes, prioridades, objetivos, estimativa de metas a serem atingidas, estimativa 

de recursos e de gastos, estratégias de ação e compromissos de governo para o setor. 

No plano de ação foi utilizada como estratégica de intervenção a apresentação em forma de 

programas, este modelo se justifica por demonstrar-se eficaz e de fácil compreensão da 

realidade das necessidades de ações, permitindo ajustá-la aos padrões previamente definidos. 

Os programas estratégicos são apresentados na seguinte ordem: 

1º Programa: Ações de educação em saúde. 

2º Programa: Gestão baseada na qualidade da informação. 

3º Programa: Farmácia básica. 

4º Programa: Programa de assistência integral a saúde da mulher. 
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5º Programa: Programa de assistência à saúde da criança. 

6º Programa: Programa de saúde do adolescente. 

7º Programa: Saúde do idoso. 

8º Programa: Doenças e agravos não-transmissíveis. 

9º Programa: Programa de eliminação da hanseníase. 

10º Programa: Saúde mental. 

11º Programa: Controle da tuberculose. 

12º Programa: Combate as doenças sexualmente transmissíveis. 

13º Programa: Vigilância sanitária. 

14º Programa: Auditoria e avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

15º Programa: Doenças imunopreveníveis. 

16º Programa: Programa de saúde da família e agentes comunitários de saúde. 

17º Programa: Promoção e vigilância em saúde. 

18º Programa: Saúde bucal. 

19º Programa: Vigilância ambiental. 

20º Programa: Vigilância epidemiológica. 

21º Programa: Planejamento familiar. 

22º Programa: Tratamento fora do domicílio. 

Descreveremos a seguir dois programas: gestão baseada na qualidade da informação e 

auditoria e avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

- Programa: Gestão baseada na qualidade da informação. 

Descrição: aprimorar os serviços oferecidos aos munícipes e ampliar os programas de 

informação, com fortalecimento da rede de informática em saúde no município, através do 

estabelecimento na secretaria de saúde de instância coordenadora destas ações. 
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Objetivo geral: consolidar a política de ampliação do uso da informática como ferramenta 

facilitadora da gestão, aumentando a eficácia na solução dos problemas e desafios da saúde no 

município. 

Objetivos específicos: 

• Ligar em rede os computadores da secretaria de saúde, interligando todas as unidades 

de saúde, incrementando o uso da internet como instrumento de disseminação das 

informações geradas pela saúde, criando estrutura para transformação dos dados 

obtidos em informações úteis à gestão da saúde do município. 

• Ampliar a ação dos diversos programas, focando na melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes, com aprimoramento e avaliação permanente de todos os programas. 

• Avaliar a necessidade de exame na rede municipal de saúde. 

• Confeccionar trimestralmente e distribuir à população boletim de informação com 

informações em saúde desenvolvidas no Município. 

-Programa: Auditoria e avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

Descrição: acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, em busca da garantia 

de acesso, qualidade, utilização e otimização dos recursos financeiros em ações prioritárias. 

Objetivo geral: criar condições para análise da suficiência e adequação das ações e 

procedimentos referentes à atenção básica e procedimentos de média e alta complexidade. 

Objetivos específicos: 

• Contemplar a qualidade e resolutividade dos serviços prestados à população do 

município. 

• Analisar a adequação e a suficiência das suas ações e procedimentos dispensados pelo 

SUS. 

• Verificar a demanda reprimida e dificuldade de acesso, com indicadores de 

acompanhamento da assistência. 
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Depois de todo o processo de planejamento, a fase mais importante é, sem sombra de dúvidas, 

a implementação do Plano, onde as ações definidas devem ser colocadas estrategicamente em 

prática. 

Na seqüência, o Plano propõe a criação de uma instância como medida de acompanhamento e 

avaliação das ações de competência da secretaria de saúde. 

Seguindo a mesma linha de ação implementada pela Secretaria de Estado de  

Saúde, decidiu-se pela constituição de um Núcleo de Estudo e Desenvolvimento (NED), que 

atuará como fórum de integração entre os diferentes programas e ações desenvolvidas no 

município. O NED constituirá uma instância técnica e operacional, utilizando instrumentos 

gerenciais que facilitem a implantação de um modelo de atuação participativo e planejado. 

O Núcleo de Estudo e Desenvolvimento caracteriza-se por: 

− atuar como fórum de integração técnica; 

− ser responsável pela operacionalização das metas traçadas pelo Plano; 

− desenvolver/fazer uso de instrumentos gerenciais; 

− criar uma metodologia de avaliação permanente das estratégias definidas; 

− valorizar os resultados das ações com uso de critérios epidemiológicos e de 

desempenho de qualidade. 

Ficará também a cargo do Núcleo de Estudo e Desenvolvimento a avaliação do 

funcionamento do sistema de saúde do Município no que tange a(o): 

− qualidade dos serviços prestados; 

− satisfação do usuário; 

− promoção do acesso; 

− integridade da atenção; 

− resolubilidade do sistema e 

− desempenho dos programas. 
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Enfatizando a avaliação, o Plano diz que ela será implementada de forma permanente e 

abrangente, com participação dos diversos setores envolvidos, através de relatórios, com 

periodicidade pré-definidas, baseados em dados quantitativos dos Programas, permitindo, 

assim, mensurar as respostas considerando a eficiência, eficácia e efetividade das ações. 

Realizando todas as etapas o Plano pretende: 

− Proporcionar um aumento significativo na qualidade das ações. 

− Identificar as áreas de fragilidade na organização do sistema e subsistemas de saúde do 

Município. 

− Elaborar um planejamento integrado baseado em elementos como necessidade em 

saúde. 

5.2 - Relatório de Gestão. 

O Relatório de Gestão é um documento criado visando apurar as ações no setor saúde 

desenvolvidas no ano anterior ao que ele é confeccionado. Portanto, o relatório que ora 

descreveremos se refere às atividades na Secretaria de Saúde de Cordeiro no ano de 2007. 

Este Relatório é composto das seguintes partes: descrição do Município: história, geografia e 

demografia; identificação do Município; diagnóstico situacional de saúde; programas de 

saúde e balancete de despesas. 

A introdução sobre os  Programas de Saúde, conforme está descrito no Relatório, destaca os 

investimentos e os resultados alcançados, constatados através de indicadores de saúde que 

mostram a redução na mortalidade materna e infantil no município. Informa, também, a 

crescente expansão da rede municipal de unidades de saúde melhorando o acesso dos usuários 

aos serviços. 

O Relatório relata alguns Programas cujas atividades podem ser destacas: Vigilância em 

Saúde, DST/AIDS, Vigilância Sanitária, Saúde Bucal, Controle e Avaliação, Núcleo de 

Educação em Saúde, Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Saúde 

Mental, Tabagismo, Saúde da Família e Saúde do Adolescente. 

O Programa de Saúde Bucal apresenta os resultados alcançados na prevenção de doenças 

bucais, destacando a redução de cárie dentária na população. 
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O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente relata os 

índices alcançados na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite que atinge o 

percentual de 99,81% de crianças vacinadas. 

A descrição dos procedimentos realizados está no Diagnóstico Situacional de Saúde. Assim, 

encontram-se tabulados os procedimentos das seguintes Unidades de Saúde: Policlínica, 

Vigilância Sanitária,  USF CIEP, PSF São Luiz, PSF Retiro, PSF Manancial, PSF Lavrinhas, 

Laboratório Municipal, Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Saúde de Cordeiro.  

O estado de saúde dos indivíduos e da coletividade está intimamente ligado a vários fatores: 

hereditariedade; condições básicas de vida como trabalho, moradia, segurança, acesso aos 

serviços de saúde etc. 

Assim sendo, uma assistência a saúde compromissada com resultados é um fator primordial 

para promoção da qualidade de vida da sociedade. 

Nos moldes atuais a matemática simplificada da boa gestão sanitária pode ser descrita como: 

planejamento através do Plano de Gestão, apuração no Relatório de Gestão é igual ao 

resultado das ações aplicadas. 

A ausência deste entendimento, ou seja, do Relatório de Gestão como peça desta engrenagem 

da gestão da saúde, é nítida neste documento confeccionado pela Secretaria de Saúde, quando, 

na maioria das informações, os indicadores apresentados não são confrontados com os 

coletados anteriormente, perdendo-se, então, a oportunidade de apurar a qualidade das ações 

de saúde realizadas. 

5.3 – Programa Municipal de Saúde Bucal. 

As ações de saúde bucal no Município de Cordeiro tiveram um novo norte a partir da criação 

da Divisão de Odontologia em 1993. Após a institucionalização desta Divisão foi elaborado o 

Programa Municipal de Saúde Bucal em 1994. 

A cárie dentária é indicada por todos os órgãos nacionais e internacionais como o problema 

número um para a saúde bucal. Assim sendo, esta enfermidade foi priorizada como meta para 

tratamento, prevenção e controle pela Divisão de Odontologia. 

Portanto, concomitantemente com o tratamento cirúrgico-restaurador realizado nas unidades 

de saúde foi também inserido, no Programa, ações para prevenção das doenças bucais. 
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Dois indicadores da Organização Mundial de Saúde foram utilizados: 

1º - que 50% das crianças de 5 anos não tivessem cárie dentária. 

2º - crianças de 12 anos com no máximo 3 dentes permanentes com cárie dentária. 

No ano de 1995 foi criado o Projeto Sorriso Saudável, Escola Feliz, que tinha como público 

alvo escolares matriculados nas classes de pré-escolar a 8ª série, de todas as escolas do 

município. Suas atividades incluíam escovação supervisionada, aplicação de flúor, 

distribuição de insumos preventivos etc. 

Em 2002 foi iniciado o Programa de Fluoretação das Águas de Abastecimento Público, 

considerado o melhor método para prevenção da cárie dentária e fundamental para cumprir as 

metas anteriormente citadas. A tabela a seguir mostra os resultados. 

Tabela 1 – Percentual de crianças de 5 anos sem experiência de cárie dentária – Cordeiro-RJ. 

Ano 2002 2003 2004 2006 

% sem cárie 36 37 46 54 

Fonte: Coordenação de Saúde Bucal-SMS-Cordeiro-RJ 

Pesquisa realizada na dentição permanente também teve resultados bastante satisfatórios. 

Tabela 2 – Percentual de redução de cárie dentária em escolares de 6 a 15 anos - Cordeiro/RJ. 
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                                       Fonte: Coordenação de Saúde Bucal-SMS-Cordeiro-RJ 

Nas duas tabelas podemos observar que os indicadores da OMS foram atingidos. 

5.4 – Plano Municipal de Controle e Avaliação.  

A questão da falta de monitoramento na saúde pública tornou-se um problema, com o 

aumento da demanda por mais atendimento e mais tecnologia, pela ausência do controle e 

avaliação como ferramenta fundamental para a gestão do setor. 

Tal situação levou o Ministério da Saúde a tomar medidas que viabilizassem a introdução de 

ações de controle e avaliação na administração pública da saúde em nível estadual e, 

principalmente, no municipal. 

Desta forma a Secretaria de Saúde de Cordeiro elaborou o Plano Municipal de Controle e 

Avaliação em 2007 para o exercício de 2008. 

Na parte introdutória do Plano está informado que a Secretaria de Saúde de Cordeiro não 

mantém atividades rotineiras de controle e avaliação, não constando, portanto, a 

institucionalização destas ações no organograma, em espaço físico, bem como extra-oficial 

Ano   /    

Idade 

2002 2006 % Redução 

6 0,16 0,05 69 

7 0,50 0,32 36 

8 0,93 0,41 56 

9 1,46 0,47 68 

10 1,48 1,05 29 

11 1,86 1,55 17 

12 2,38 1,81 24 

13/15 3,65 2,13 42 
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como medida de acompanhamento das ações. Relata ainda que um profissional realizou o 

Curso de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria na Secretaria de Estado de Saúde. 

Na seqüência apresenta as ações e estratégias para serem desenvolvidas pelo setor, às quais 

transcreveremos a seguir. 

1 ) Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de 

transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios. 

# Verificar as transferências fundo a fundo: entradas e destinação dos recursos e 

acompanhar o repasse da municipalidade para o Fundo Municipal de Saúde. 

2 ) Realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de 

clientela e à sistematização da oferta de serviços. 

# Acompanhar se o cadastramento dos usuários do SUS está sendo realizado. 

3 ) Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde por intermédio de 

indicadores de desempenho, envolvendo aspectos epidemiológicos e operacionais. 

# Realizar levantamento junto aos programas e serviços no sentido de pontuar 

aqueles onde as metas estão sendo cumpridas ou não. 

4 ) Manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e 

Profissionais de Saúde, segundo normas do Ministério da Saúde. 

# Executar o controle do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde através 

de visitas a Central de Processamento de Dados, às unidades de saúde, Departamento de 

Recursos Humanos e site do DATASUS. 

5 ) Adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os 

protocolos e diretrizes nacionais e estaduais. 

# Acompanhar implantação e controlar as ações. 

6 ) Adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os protocolos e 

diretrizes nacionais, estaduais e regionais. 

# Acompanhar implantação e controlar as ações. 
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7 ) Controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou 

autorização prévia, quando couber. 

# Apurar como é realizada a referência para outros municípios. 

# Verificar se os serviços pactuados estão satisfazendo aos usuários. 

8 ) Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados e 

conveniados, bem como das unidades públicas. 

# Levantar todos os contratos e convênios. 

# Conhecer a real necessidade da contratação de serviços de terceiros. 

# Monitorar e fiscalizar o cumprimento dos contratos e convênios. 

9 ) Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 

estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial. 

# Processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados. 

10 ) Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, por 

meio de análises de dados e indicadores e verificação dos padrões de conformidade. 

# Implantar o sistema de avaliação dos serviços de saúde, utilizando como parâmetro 

a Portaria Ministerial nº 1101. 

11 ) Garantir a participação dos técnicos municipais em encontros, seminários, 

oficinas etc. realizados a nível regional e/ou estadual. 

# Capacitar mais 2 (dois) profissionais da secretaria de saúde. 

12) Regulamentação das normas de controle e avaliação federais para o âmbito 

municipal. 

# Acompanhar diariamente a edição das normas emitidas pelo Ministério da Saúde e 

arquivá-las. Quando for pertinente encaminhá-las aos setores interessados. 

No fechamento do Plano está o cronograma para execução destas ações no ano de 2008. 
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A Ata do Conselho Municipal de Saúde de Cordeiro relata, na reunião ordinária do mês de 

dezembro de 2007, a aprovação do Plano. Esta medida é uma exigência do Ministério da 

Saúde. 

Em janeiro de 2008 foi encaminhado a cada coordenador de programa de saúde e unidades de 

saúde um ofício circular solicitando total empenho no sentido de encaminhar informações 

visando o início dos trabalhos de controle e avaliação. 

Atualmente ainda não há ações de controle e avaliação na Secretaria de Saúde de Cordeiro, 

nenhuma mensagem foi encaminhada a Câmara Municipal solicitando a criação do setor, 

como também não houve avaliação com o material coletado para tal fim. 

 

 

 

 

 

 

 

6– CONCLUSÃO. 

A Constituição Federal de 1988, dentre outras autonomias, garantiu aos municípios maior 

liberdade para administrar políticas públicas locais. Esta autonomia administrativa obtida 

permitiu o pleno poder decisório para o ordenamento dos serviços públicos de saúde. 

O processo de estabelecimento de novas modalidades de gerência que construam políticas de 

saúde mais universalizadas e integrais e que permita a gestão do SUS caminhar para objetivos 

mais concretos, é dependente da superação de alguns gargalos operacionais. 

A necessidade de planejar é uma atividade inerente ao ser humano. O sucesso alcançado pela 

humanidade pode ser creditado aos planos realizados pelo homem desde a pré-história até as 

complexas atividades dos dias atuais, inseridas num contexto globalizado e repleto de 

variáveis incontroláveis. 
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A gestão do sistema de saúde, assumida pelo município, coloca a possibilidade de 

implementar instrumentos mais eficientes de controle das atividades, mas também a 

responsabilidade de desenvolver metodologias de monitoramento do impacto dos serviços de 

saúde de sua população. No atual estágio de construção do SUS é imperativo que os gestores 

assumam, de fato, as diversas funções inerentes à gestão da saúde pública. 

O planejamento estratégico pode ser entendido como um processo gerencial voltado a criar a 

adequação dos objetivos e recursos da organização às mudanças de oportunidades ambientais. 

Desta forma, o planejamento busca resultados, crescimento e desenvolvimento que assegurem 

o sucesso organizacional aproveitando as oportunidades, estabelecendo objetivos tangíveis de 

maneira inteligente e compatível com seus recursos. 

Na gestão do SUS o principal instrumento de planejamento, o Plano de Saúde, deve promover 

a articulação política, atuando como base programada das atividades a serem desenvolvidas, 

definindo estratégias, prioridades e as respectivas metas.  

O Relatório de Gestão é a principal ferramenta para o desenvolvimento das ações de saúde, 

pois viabiliza o repasse de informações para o planejamento, visando políticas de saúde cada 

vez mais eficientes, eficazes e efetivas. 

A integração entre as várias atividades administrativas é fundamental para o sucesso de uma 

instituição. O exemplar trabalho elaborado no Plano Municipal de Saúde em Cordeiro não foi 

seguido pelas ações de controle e avaliação e culminou em um Relatório de Gestão que não 

atendeu as exigências que tal documento deve compor. 

Mais uma vez foi possível observar que o cumprimento de atividades administrativas 

importantes, como a confecção do Plano Municipal de Saúde e Relatório de Gestão, foi mera 

formalidade, atendendo exigências de instâncias superiores. 

Acreditar que a institucionalização do setor de controle e avaliação, por si só, resolverá todos 

os problemas administrativos de uma secretaria de saúde é um enorme equívoco, comparável 

a afirmação de que a gestão de qualquer instituição de saúde será efetiva sem o 

monitoramento dos serviços que presta. 

Atuando de forma interinstitucional a gestão da saúde deverá estar calcada na visão de longo 

prazo, permitindo a antecipação de problemas e da realidade futura, propondo o encurtamento 

das respostas aos problemas, criando uma ruptura com o conhecimento gerencial tradicional -
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focado em produtos imediatos- e partindo para uma cultura de trabalho centrada na missão 

institucional, nos resultados e no impacto da ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – SUGESTÕES.  

Mudar a filosofia de gestão esbarra em resistências ao romper com um conjunto de regras, 

regulamentos, padrões e rotinas estabelecidos historicamente. 

Entretanto, existe a hora de mudar, eliminar aquilo que não é mais necessário, incrementar as 

ações que podem ser melhoradas e implantar aquilo que não funciona mas é de extrema 

importância para o bom desempenho institucional. 

As atividades de planejamento, controle e avaliação, apesar de seus custos elevados e de não 

agregarem valor direto aos serviços prestados aos usuários do sistema público de saúde, são 

de extrema importância quando propõem executar atividades inovadoras visando corrigir 

ações que não atendem os princípios da boa gestão. 
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Como foi apurada, a falta de monitoramento das ações de saúde no SUS em Cordeiro 

dificultou sobremaneira as atividades de planejamento, já que com a falta de dados fica difícil 

de propor alguma ação corretiva ou adaptativa nos serviços realizados pela instituição. 

Neste contexto, fica evidenciado a necessidade de implementação das ações de controle e 

avaliação dos serviços de saúde. 

Por outro lado, a atuação da gestão estratégica somente no serviço de controle e avaliação 

deixará a instituição alijada, face ao “grande escopo e longo prazo” que requer as atividades 

de planejamento estratégico. Portanto, a gestão estratégica deve ser incorporada para toda a 

organização e não somente para um setor. 

É esperado que a utilização deste estudo seja realizada de maneira a contribuir para o 

desenvolvimento administrativo da Secretaria de Saúde de Cordeiro, haja vista a carência de 

trabalhos direcionados para este fim. 
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