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O que é o Plano de Saúde?

• É o instrumento central de planejamento para definição e
implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada
esfera da gestão do SUS para o período de quatro anos.

• É o plano de saúde que norteia a elaboração do planejamento e
orçamento do governo no tocante à saúde.

• O plano de saúde consolida as políticas e compromissos de saúde
numa determinada esfera de governo. Nesse sentido, reflete, a
partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população
e as peculiaridades próprias de cada esfera.

• É elaborado no primeiro ano da gestão em curso, com execução a
partir do segundo ano da gestão em curso ao primeiro ano da
gestão subsequente. BRASIL, 2016



“O coração do plano é a tentativa de governar um processo, e um 
processo só se governa por meio da ação.”

“..O objeto do plano de saúde é o que se faz e se propõe fazer em 
cada uma das unidades operacionais que prestam serviços à 

população. Ou o sistema articula o planejamento operacional (na 
base) com o planejamento diretivo (de síntese global), ou 

novamente se transforma em um livro.”

MATUS, 1989



Conceitos

• Situação – o conjunto de problemas ou necessidades tais como são
compreendidos pelos atores sociais que estejam interessados em intervir
naquela realidade.

• Problema - algo considerado fora dos padrões de normalidade de cada
ator social que analisa uma situação. Esses padrões dependem do tipo de
conhecimento, do interesse e da capacidade de agir do ator em relação à
situação analisada.

• Ator social - toda pessoa, instituição pública ou privada, grupos sociais
organizados e estrutura político-administrativa do Estado que dispõem de
poder para influenciar uma determinada situação. Por isso, é essencial no
processo de planejamento municipal em saúde contar com a participação
efetiva de gestores, profissionais de saúde, representantes de usuários de
saúde porque estão implicados com os problemas de saúde e com suas
possibilidades de solução.

VILASBOAS, 2018 



Conceitos

• Diretrizes – Expressam ideias de realização e orientam escolhas
estratégicas e prioritárias, definidas em função das características
epidemiológicas, da organização dos serviços e dos marcos da Politica de
Saúde.

• Objetivos – Expressam resultados desejados, refletindo as situações a
serem alteradas pela implementação de estratégias e ações. Declaram e
comunicam os aspectos da realidade que serão submetidos a intervenções
diretas, permitindo a agregação de um conjunto de iniciativas gestoras de
formulação coordenada.

• Metas – Expressam a medida de alcance do objetivo., sendo que um
mesmo objetivo pode apresentar mais de uma meta em função da
relevância destas para o seu alcance.

• Indicadores – Conjunto de parâmetros que permite identificar, mensurar,
acompanhar e comunicar, de forma simples, a evolução de determinado
aspecto da intervenção proposta. Devem ser passiveis de apuração
periódica, de forma a possibilitar a avaliação da intervenção.

BRASIL, 2016



Fluxograma de integração dos 
instrumentos de planejamento no SUS

CONASEMS, 2019



✓ Plano Salvador 500 anos

(2020 - 2049)

✓ Plano Municipal de 

Saneamento Básico

✓ Plano Diretor de Tecnologia da 

Cidade Inteligente (PDT-CI) 

FMLF,2020

Planejamento Municipal



Planejamento Municipal

✓ Plano Estratégico de Gestão 2021-2024

✓ Carta-compromisso do Programa

Cidades Sustentáveis

✓ Iniciativa pela Criança

✓ Iniciativa pela Saúde Pública

Rede de Atenção a Saúde Materno-Infantil

Rede de Atenção Psicossocial

Rede de Atenção a Saude da Pessoa com 

Deficiência

Rede de Urgência/Emergência

✓ Plano Plurianual (PPA) 2022-2025



Planejamento em Saúde

Plano Municipal de 
enfrentamento das 
doenças e agravos 
não-trasmissiveis

2022-2030



Planejamento em Saúde

Relatórios
de Gestão

Programação
Anual de 
Saúde

Plano Municipal 
de Saúde

2022-2025 

(SMS, 2020a)

Programação 
Operativa 

Anual



Processo de Elaboração do PMS 2022-2025
- Momentos -

I - Revisão documental e definição da metodologia de
elaboração do PMS

II – Construção da Analise da Situação de Saúde 

III – Formulação dos Módulos Operacionais do PMS

IV – Elaboração da proposta de monitoramento e avaliação do 
PMS

V – Finalização do PMS 2022-2025



Momento 01 - Revisão documental e definição 

da metodologia de elaboração do PMS

Estratégias Prazo

Revisão documental e compatibilização dos
instrumentos de planejamento do SUS

Janeiro a Março
2021

Apresentação das orientações para elaboração
do PMS 2022-2025 nos Grupos de
Planejamento e Avaliação da SMS

Março 2021

Apresentação e discussão das orientações para
elaboração do PMS 2022-2025 nas
Diretorias/Coordenadorias da SMS

Marco a Abril 2021

Formação e publicação em Diário Oficial da
comissão de elaboração do PMS 2022-2025

Março 2021

Avaliação do PMS 2018-2021 Março a Maio 2021



Momento 02 - Construção da Análise da 

Situação de Saúde 

Estratégias Prazo

Formação de subcomissão para construção da ASIS Março 2021

Atualização das ASIS dos Distritos Sanitários Março a Junho 2021

Realização de 12 Oficinas distritais para
levantamento e priorização dos problemas do estado
de saúde e do serviço de saúde

Julho a Setembro 2021

Elaboração do capitulo de ASIS do PMS 2022-2025 Junho a Setembro 
2021

Apresentação da ASIS ao Conselho Municipal de
Saúde

15 de Setembro 2021



Momento 03 – Formulação dos Módulos 

Operacionais do PMS

Estratégias Prazo

Oficinas internas (NC e DS) para construção dos
objetivos, metas e ações do PMS 2022-2025

Setembro  a Outubro 
2021

Compatibilização das propostas do PMSIA e do
PMDANT com os objetivos, metas e ações do PMS
2022-2025

Outubro 2021

Oficina de elaboração dos Módulos Operacionais
do Plano Municipal de Saúde 2022-2025

17 de novembro
2021

Organização dos Módulos Operacionais do PMS
2022-2025

Novembro 2021



Momento 04 – Elaboração da proposta de 

monitoramento e avaliação do PMS

Estratégias Prazo

Oficina de consenso dos indicadores de saúde 20 de outubro 2021

Elaboração do capítulo de monitoramento e
avaliação do PMS 2018-2021

Novembro 2021



Momento 05 – Finalização do PMS 2022/2025

Estratégias Prazo

Consulta Pública Novembro a
Dezembro 2021

Apresentação do PMS em Audiência Pública Dezembro 2021

Revisão final do documento Dezembro 2021

Apresentação ao Conselho Municipal de Saúde
para aprovação

Janeiro a Março 
2022

Formatação final do Plano Municipal de Saúde Janeiro a Março 
2022

Diagramação e abertura de processo para
impressão

Janeiro a Março 
2022



Módulos Operacionais do PMS 2022-2025

I – Promoção e Vigilância da Saúde

II – Atenção Primária a Saúde

III – Atenção Secundária e Terciária

IV – Gestão do Sistema Municipal de Saúde (Planejamento, 
Participação e Controle Social, Ouvidoria e Auditoria)

V – Infraestrutura do Sistema Municipal de Saúde (Gestão de 
Pessoas, Gestão dos Recursos Materiais e Tecnológicos, Gestão 
dos Recursos Financeiros)
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