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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência do processo de alinhamento dos instrumentos de 

planejamento do SUS-DF: PDS – Plano Distrital de Saúde e a PAS – Programação Anual de Saúde com 

os demais instrumentos de planejamento público, o PPA – Plano Plurianual e a PLOA – Proposta da Lei 

Orçamentária Anual. Para tanto, foi proposto instituir na SES-DF a cultura de planejar, monitorar e 

avaliar os resultados, como instrumentos de trabalho. Mais que “planejar” o ciclo de planejamento e o 

ciclo orçamentário, o processo de alinhamento desses instrumentos focou na coerência e integração das 

diretrizes, objetivos, ações e metas pactuadas. Como o planejamento é cíclico, seu aprimoramento é 

repetido a cada etapa de monitoramento e avaliação, trazendo proposições de melhorias e/ou correções 

para os desempenhos futuros. 
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1 Introdução 

O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo 

reorientar os programas e os projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia 

e a efetividade da ação das políticas de saúde. (BRASIL, 2016). 

 

“Planejar consiste, basicamente, em decidir com antecedência o que será 

feito para mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar que 

condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro”  

(CHORNY, 1998). 

 

“Uma instituição sem planejamento “corre o risco de se transformar em uma 

folha seca, que se move ao capricho dos ventos, sem direção”.  

Michael Potter 

 

O alinhamento dos instrumentos de planejamento propicia a adequada utilização dos 

recursos orçamentários, a convergência das metas, a qualificação na formulação das ações, a 

análise dos resultados identificando potenciais e limites das diferentes áreas, que de forma 

integrada e sistematizada, reduz a replicação de processos de trabalho na implantação dos 

instrumentos de planejamento, tanto a distorção de indicadores e os desencontros das metas. 

Este foi o grande propulsor da necessidade de alinhamento dessas pactuações na Secretaria de 

Estado de Saúde/DF.  

2 Objetivo Geral: 

Realizar o alinhamento dos instrumentos de planejamento na Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal desenvolvendo o processo de construção dos instrumentos de Planejamento em 

Saúde pautado na equiparação das metodologias e na compatibilização das diretrizes, objetivos, 

metas, indicadores, iniciativas e ações visando à integração dos instrumentos de planejamento 

pactuados. 

3 Metodologia  

O planejamento estratégico foi proposto de acordo com o modelo de Gestão para 

Resultados do Governo do Distrito Federal, instituído por meio do Decreto nº 27.691, de 06 de 

fevereiro de 2007, para todas as Secretarias e Unidades Orgânicas do Governo do Distrito 

Federal.  

A Secretaria de Estado de Saúde desenvolveu o Planejamento Estratégico Situacional - 

PES em 2012, no entanto o PPA (2012-2015) e o PDS (2012-2015) não estavam alinhados em 

suas estratégias e metas. 

Para a elaboração dos planos plurianuais PDS e PPA (2016-2019), foi realizado a 

revisão do Mapa Estratégico orientado pelas diretrizes dos planos nacionais (Plano Nacional de 

Saúde-PNS e Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO).   

No período de 2015-2016, a Diretoria de Planejamento e Orçamento - DIPLAN da 

SES/DF dedicou-se ao alinhamento conceitual dos instrumentos de planejamento e 
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programação em saúde, sustentados pelas previsões orçamentárias para os compromissos a 

serem assumidos em diferentes níveis de gestão.  

 
Tabela 1 – Alinhamento dos instrumentos de planejamento SES-DF 2015 

 

A construção participativa dos instrumentos de planejamento vigentes na SES/DF foi 

iniciada pelo Plano Distrital de Saúde - PDS (2016-2019) estruturado nas orientações do PNS, 

PPA, Conferências Nacional e Distrital de Saúde, além do Plano de Governo do DF.  

Sob as diretrizes do PDS, elaborou-se os objetivos e as ações orçamentárias, descritos 

no PPA (2016-2019). O alinhamento desses instrumentos de planejamento e orçamento 

facilitaram a Programação Anual de Saúde (PAS) e a PLOA, onde foram correlacionados e 

integrados nos dois instrumentos, as ações, a previsão orçamentária, as metas e resultados 

esperados para o período. 

 

 
Tabela 2 – Alinhando os instrumentos de planejamento 

 

Todo esse movimento se complementa com a implantação dos processos de análise e 

avaliação de resultados, propiciando ao gestor referências e evidências para orientação à tomada 

de decisão, manutenção, melhoramentos das ações antes planejadas. 

Método praticado: 

• Oficinas para Elaboração do Planejamento Estratégico/Plano Distrital de Saúde - 

Eixos, Diretrizes, Objetivos Estratégicos (OE).  

• Oficinas de Elaboração do PPA - descrição dos objetivos e construção das ações 

orçamentárias (estratégicas). 

• Oficina de Fechamento do PES, PDS e PPA.  
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• Oficinas de elaboração da Programação Anual de Saúde - PAS e Proposta da Lei 

Orçamentária Anual - PLOA. 

 

  
Figura 1 – Qualificação da gestão na SES/DF 

4 Resultados e discussão  

Reconhecendo o desafio de superação do distanciamento dos profissionais na utilização 

dos instrumentos de planejamento em seu cotidiano, esse processo de trabalho demonstra a 

possibilidade desta mudança. 

Vieira (2009) faz uma crítica ao tipo de planejamento realizado no Brasil, pelo escasso 

envolvimento dos profissionais de saúde, o que, segundo o autor, leva a um distanciamento 

entre o planejado e os resultados.  

[...] o Plano de Saúde - PS é o instrumento que, a partir da análise 

situacional, apresenta as intenções e resultados a serem alcançados no 

período de quatro anos, sendo estruturado em diretrizes, objetivos e metas. 

A PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções do PS e o Relatório 

de Anual de Gestão - RAG apresenta os resultados alcançados com a 

execução da PAS. 

 

Paim (2006), por sua vez, adverte que o excesso de normatização característico do SUS, 

além do condicionamento do planejamento ao recebimento de recursos, leva a um 

comportamento ritualístico, formal, sem compromisso com a real solução dos problemas. 

O principal resultado desse processo de construção do planejamento na SES-DF dentre 

as suas etapas, a análise situacional (dados epidemiológicos, informações em saúde), 

elaboração dos planos, monitoramento e avaliação (resultados e impactos), foi o envolvimento 

e a adesão da equipe à proposta. O engajamento das equipes se deu pelo entendimento da 

relevância do processo que reflete diretamente no desempenho de suas ações, além do ganho 

na maturidade e habilidade na avaliação com base em critérios técnicos que priorizam a política 

de saúde como direito da população. 

Romper com a “tradição” da fragmentação das pactuações considerando os diferentes 

instrumentos, reforçou a necessidade de unificação de conceitos e linguagens, de formas e 

conteúdos, além de ter aperfeiçoado a cultura de planejamento do SUS, sendo um dos resultados 

mais esperados na gestão do SUS/DF.  
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Tabela 3 – Alinhamento dos instrumentos de planejamento 

5 Conclusão  

O processo de planejamento é muito mais importante que seu produto final (o plano), 

porque envolve a dinâmica dos atores para o enfrentamento dos problemas e reconhecimento 

das oportunidades o que gera mudanças significativas no ambiente organizacional. 
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