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RESUMO 
O presente estudo tem por objetivo analisar a coerência interna e externa do Plano 
Municipal de Saúde do município de Palmas, Estado do Tocantins, entendido como a 
formalização da Política de saúde adotada pelo governo municipal para um determinado 
período, no caso 2014-2017.  A fundamentação teórica da análise de coerência interna e 
externa encontra-se na literatura da área de planejamento e gestão em saúde, especialmente 
no documento “Formulación de Políticas de Saúde” (CPPS, 1975). A noção de coerência 
interna contempla a analise da relação entre problemas identificados, objetivos definidos e 
ações propostas no  âmbito do PMS, enquanto a coerência externa foi entendida em duas 
dimensões, “horizontal”, relativa à coerência entre s Objetivos do PMS  e os Objetivos do 
Plano Plurianual (PPA) do município, e “vertical”, atinente à coerência entre os Objetivos 
do PMS e os Objetivos do Plano Estadual de Saúde e do Plano Nacional de Saúde. A 
metodologia utilizada contemplou a leitura e análise dos documentos: PPA municipal, 
Planos municipal, estadual e nacional, dos quais foram extraídas as informações 
sistematizadas em quadros e tabelas que subsidiaram a análise de coerência interna e 
externa proposta.  Os resultados encontrados indicam a coerência interna parcial entre os 
Problemas e Objetivos, metas e ações propostos no Plano Municipal de Saúde, mas quanto 
a coerência externa do Plano Municipal de Saúde em relação ao Plano Plurianual do 
município, e também quanto às políticas de saúde do Estado e da União indicam coerência 
total.   
Palavras-chave: Planejamento em Saúde, Análise de Coerência, Instrumentos de gestão 
do SUS, Planejamento governamental, Políticas de Saúde. 
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ABSTRACTS 
This present study have aim to analyze the internal and external coherence of the 
Municipal Plan Health in the Palmas city, State of Tocantins, understood as the 
formalization of the Health Policy adopted by the municipal government for a certain 
period in the case 2014-2017. The theoretical basis of internal and external coherence 
analysis can be found in the literature of the field of planning and health management, 
especially in the document “Formulación de Políticas de Saúde” (CPPS, 1975). The 
internal consistency of concept includes the analysis of the relationship between identified 
problems, defined goals and actions proposed under the SMP, while the external 
consistency was understood in two dimensions, "horizontal" on the coherence between s 
PMS Goals and Objectives Multiyear plan (PPA) in the city, and "vertical", relating to the 
coherence between the PMS Goals and Objectives of the State health plan and the National 
health plan. The methodology used included the reading and analysis of documents: 
municipal PPA, municipal, state and national plans, which were drawn from the 
information systematized in charts and tables that supported the analysis of internal and 
external consistency proposal. The results indicate the partial internal coherence between 
the problems and objectives, targets and proposals actions on the Municipal Health Plan, 
but as the external coherence of the Municipal Health Plan in relation to the Multi-Year 
Plan of the municipality, as well as the health policies State and Union indicate total 
coherent. 
 
Key words: Health Planning, Consistency Analysis, SUS management instruments, 
government planning, Health Policy.
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1. INTRODUÇÃO 
 

Para compreender como vem ocorrendo o planejamento em saúde1 no contexto 
atual do SUS é oportuno apresentar uma contextualização do seu desenvolvimento 
histórico, na América Latina e no Brasil. Para isso, nos baseamos na revisão de alguns 
textos que abordam, em uma perspectiva processual, o desenvolvimento teórico-
metodológico do Planejamento em saúde nos últimos cinqüenta anos.  

Para os autores Rivera (1989) e Giovanella (1991), o interesse inicial por introduzir 
o planejamento na gestão governamental nos países da região,contemplou o setor da 
economia mas, progressivamente o campo de atuação para o planejamento foi ampliado, 
sendo introduzido também nos setores sociais. Na área de saúde, a incorporação do 
planejamento tem como marco inicial a elaboração do método CENDES-OPS nos anos 60 
(PAIM, 1983; RIVERA, 1989 p. 13-51; GIOVANELLA, 1991; TEIXEIRA, 2010 p. 17-
32), voltado à programação de ações de saúde, em uma perspectiva “ascendente”, que 
partia do nível local para o regional e nacional. Este método buscava na micro-economia 
os procedimentos para a melhor utilização dos recursos em saúde, ao tempo em que 
sistematizava todo um quadro diagnóstico e de análise de custos que, segundo 
entendimento da época, auxiliava a definição de prioridades (PAIM, 1983). 

As críticas feitas por Giovanella (1991, p. 32) posteriores à proposta CENDES-OPS 
enfatizam seu caráter “normativo e economicista, onde a norma — o deve ser — tem como 
fundamento principal a relação custo-benefício”. Para Rivera (1989, p. 30) “a falta de 
maior problematização dos aspectos políticos e macroinstitucionais, envolvidos na tomada 
de decisão e na execução de diretrizes racionalizadas, é, em consequência, uma das 
maiores causas do fracasso relativo do método”. 

Estas críticas fundamentaram, na década de 70, o debate acerca da necessidade de 
se levar em conta os aspectos políticos, materializado inicialmente na elaboração do 
documento “Formulacion de Políticas de Salud” (CPPS, 1975) pelos técnicos do Centro 
Pan-americano de Planejamento de Saúde-CPPS, sob os auspícios da OPS (PAIM, 1983). 
Este documento desdobra-se posteriormente no surgimento de três vertentes do chamado 

                                                 
1 O planejamento em saúde trata dos processos de produção de políticas (formulação), dos modos de 
organização das práticas (programação) e das formas de gestão (operacionalização) dos planos, programas e 
projetos de ação (TEIXEIRA et al., 2014, p. 589). 
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enfoque estratégico2, quais sejam, o “pensamento estratégico em saúde” de Mario Testa 
(TESTA, 1986, 1987, 1989, 1992), que apresenta um modo de entender os problemas de 
saúde e os processos de planejamento enfatizando a análise das relações de poder 
conformadoras de seus sujeitos. Nessa perspectiva, apresenta uma tipologia do poder em 
saúde que distingue o poder societário (político, econômico, ideológico e simbólico) e 
poder setorial (em saúde) como técnico (manuseio de informações), administrativo 
(manuseio de recursos) e político (mobilização de grupos sociais). Propõe três tipos de 
diagnóstico: administrativo (quantificação de população, doenças, mortes, recursos 
disponíveis), estratégico (análise das relações de poder no setor saúde determinadas por 
diferenças de classe social) e ideológico (compreensões sobre a saúde e a sociedade). E o 
postulado da coerência que estabelece uma relação necessária entre propósitos, métodos 
para alcançá-los e organização das instituições que se encarregam de realizá-los (TESTA, 
1989; GIOVANELLA, 1990).  

A vertente conhecida como a “Saúde para Todos (SPT/2000)", foi formulada a 
partir de debates promovidos pela OPAS na Faculdade Nacional de Saúde Pública de 
Medellin, tendo como autores Barrenechea e Trujillo (1987). Postula uma máxima 
prioridade para os grupos postergados, que corresponderiam aos espaços geográficos de 
piores indicadores de vida, saúde e acesso.  Fornece instrumentos para a execução de ações 
setoriais. (GIOVANELLA, 1991; RIVEIRA e ARTMANN, 2012).  

Por último, o Planejamento Estratégico Situacional (MATUS, 1989, 1993), que 
passou a ser largamente difundido nas décadas seguintes, através de consultorias e cursos 
ministrados por seu autor, o chileno Carlos Matus, em vários países latino-americanos 
(TEIXEIRA, 2010). Este enfoque parte do reconhecimento da complexidade, da 
fragmentação e da incerteza que caracterizam os processos sociais, que se assemelham a 
um sistema de final aberto e probabilístico, onde os problemas se apresentam, em sua 
maioria, não estruturados e o poder se encontra compartido, ou seja, nenhum ator detém o 
controle total das variáveis que estão envolvidas na situação. Dá prioridade aos problemas 
de condução e governabilidade e procura instrumentalizar a condução de governo 
(ARTMANN, 2000; GIOVANELLA, 1991). 

                                                 
2 O enfoque estratégico apresenta as seguintes características: a) o sujeito que planifica está dentro da 
realidade (histórica) e coexiste com outros atores; b) há diferentes explicações, situações ou diagnósticos 
condicionados pelo lugar que os atores ocupam nessa realidade; c) a realidade não objetal, não se reduz a 
existência de comportamentos sociais estáveis; d) a normatividade econômica não é a única; a viabilidade 
política define o pode ser da norma ou deve ser (direcionalidade); é um elemento endógeno ao plano; e) 
trabalha com sistema de final aberto (probalísticos) (RIVERA, 1989. p. 157). 
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Para Paim (1983) o documento “Formulacion de Políticas de Salud” (CPPS, 1975) 
é uma proposta complementar à técnica CENDES-OPS, que veio como resposta 
racionalizadora à crise do setor saúde, na medida em que reforça o caráter centralizador e 
autoritário do processo de tomada de decisões no âmbito do setor saúde”. Para este autor, 
tal proposta apesar de trazer em si “a possibilidade de um risco tecnocrático”, tem o mérito 
de se apresentar “como um guia para formulação de política” (PAIM, 1983).  

Rivera (1989, p. 158), por sua vez, entende que “[...] este modelo é altamente 
didático e permite a compreensão das diferentes etapas ou das operações mentais que 
fazem parte do desenho de uma política”. Nesta perspectiva, o documento “Formulacion 
de Políticas de Salud” (CPPS, 1975) propõe um processo de formulação de política 
compreendendo cinco etapas: definição de imagem-objetivo, formulação de proposições, 
análises de proposições, definição de estratégias e formulação de políticas. 

No Brasil, especificamente, o debate em torno do planejamento em saúde, no 
período anterior à década de 70, limitava-se às questões de orçamento, organização e 
legislação sanitária, dando-se ênfase à administração sanitária e programação em saúde 
(PAIM e TEIXEIRA, 2006).  

A partir da década de 70, o planejamento em saúde assume papel importante na 
ação política dos idealizadores do Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira (PAIM, 
2008), que articularam uma agenda em prol de uma “luta pela elevação dos padrões de 
saúde da população” (ESCOREL, NASCIMENTO E EDLER, 2005 p. 59), resultando nas 
décadas seguintes no rompimento das barreiras de acesso a saúde de forma universal. 
 Diversos autores como Escorel, Nascimento e Edler (2005) e Paim (2008) afirmam 
que este movimento surgiu em um contexto de plena ditadura, e com setores da sociedade 
descontentes com o regime político e a situação econômica e social do país, e o sistema de 
saúde configurava-se num “modelo dominante de atenção médico-hospitalar”. A política 
de saúde estava (LEVCOVITZ et al., 2003) “conformada sob padrões meritocráticos”, isto 
é, a cobertura assistencial da saúde contemplava os trabalhadores com vinculo 
previdenciário, ficando excluídos dos benefícios os trabalhadores rurais e uma gama de 
trabalhadores urbanos informais. Apenas tinha direito à assistência médica no Instituto 
Nacional da Previdência Social (INPS) o trabalhador vinculado ao instituto, e seus 
dependentes (LEVCOVITZ et al., 2003; ESCOREL, NASCIMENTO e EDLER, 2005; 
PAIM, 2008). 

As ações de saúde pública na prática restringiam-se às campanhas de baixa 
eficiência e relegadas a segundo plano pelo Estado (ESCOREL, NASCIMENTO E 
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EDLER, 2005 p. 61). Havia, portanto, instalada uma crise sanitária onde a população 
sentia os impactos das dificuldades de acesso aos serviços e a degradação das condições de 
saúde.  Segundo Paim (2008), o agravamento da crise sanitária e a situação econômica 
política e social vivida pelo país, levaram o governo da época a tomar iniciativas em que 
“estabeleceram-se novas estratégias de planejamento social e no caso do setor saúde 
tiveram início as chamadas políticas racionalizadoras. Tais políticas incorporavam a 
ideologia do planejamento de saúde como parte de um projeto de reforma de cunho 
modernizante e autoritário”. Na opinião do autor foi neste contexto que o planejamento se 
instalou como prática institucional no Ministério da saúde. O fato é que o movimento pela 
Reforma Sanitária defendia ideias na direção da democratização do acesso a saúde, o que 
colidia com as políticas racionalizadoras do governo (PAIM, 2008). 

No que se refere à comunidade científica, houve aumento significativo do interesse 
de docentes e pesquisadores do campo científico da Saúde Coletiva (VIEIRA-DA-SILVA, 
PAIM E SCHRAIBER, 2014), por temas relacionados com “Política Planejamento & 
Gestão” (PP&G)3, de sistemas e serviços de saúde, o que motivou o desenvolvimento de 
estudos sobre a política de saúde no Brasil, bem como estudos sobre as instituições do 
setor e  consequentemente, o planejamento e a gestão (PAIM e TEIXEIRA, 2006). 

A expansão dos estudos na área do planejamento na América Latina, e a difusão 
dos conhecimentos gerados proporcionaram o aumento da capacidade técnica e política 
dos militantes do movimento sanitário, subsidiando, através do aprendizado do pensamento 
estratégico, a elaboração de propostas, a realização de análises de viabilidade, mapeamento 
de atores e o desenho de estratégias de ação no espaço acadêmico e no âmbito das 
instituições públicas de saúde (TEIXEIRA, 2015). 

Assim, na década de 80, o planejamento em saúde passou a ser objeto de vários 
estudos, que trataram, inicialmente de aspectos conceituais e metodológicos do 
planejamento, analisando sua emergência e desenvolvimento (PAIM, 1986) com ênfase na 
reflexão sobre o enfoque estratégico, quer analisando a proposta contida na obra de Mário 
Testa (GIOVANELLA, 1989) quer analisando a contribuição de Carlos Matus (RIVERA, 
1989). 

Na década de 80 começaram a surgir estudos sobre a prática de planejamento no 
âmbito do sistema público de saúde (LEVCOVITZ et al., 2003), em função da 
                                                 
3 A área de PP&GS contempla a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias de  
planejamento, programação, gestão e avaliação de sistemas, programas e serviços, bem como de gestão de 
estabelecimentos de saúde, redes de serviços, gestão de pessoas/gestão do trabalho em saúde gerenciamento 
de recursos financeiros, educação e comunicação sem saúde (TEIXEIRA et al., 2014). 
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implementação das Ações Integradas de Saúde (AIS) e do Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde (SUDS). Com o SUS, nos anos 90, multiplicaram-se estudos, 
notadamente ao nível municipal, podendo-se citar alguns exemplos de estudos de caso, em 
municípios selecionados: Oliveira (2013) que analisou o processo de formulação de um 
Plano Municipal de Saúde, Cruz (2012) que desenvolveu um estudo com o objetivo de 
analisar os planos de ação de Vigilância Sanitária elaborados pelos municípios que 
compõem a 24ª DIRES do estado da Bahia, no período de 2007 a 2011, incluindo na 
análise os aspectos da coerência interna e consistência técnica dos planos de ação.  Chaves 
(2008) estudou o uso dos instrumentos orçamentários no planejamento e na programação 
das ações de saúde, e Vilasbôas (2006) que discutiu os limites e possibilidades das práticas 
de planejamento na implementação de políticas de saúde com base em um estudo de caso 
sobre a prática de planejamento em um município da região Nordeste. 

Mais recentemente, apareceram estudos que tratam do planejamento em saúde ao 
nível estadual, como por exemplo, Rocha (2008), Abreu de Jesus (2012), que estudaram o 
processo de planejamento desenvolvido no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde de 
Sergipe e Bahia, respectivamente. Cita-se ainda Lotufo & Miranda (2007) que analisou as 
práticas de gestão em 12 secretárias estaduais de saúde no Brasil. E no âmbito nacional 
destaca-se o estudo que analisou o processo de planejamento da política nacional de saúde 
no âmbito do Ministério da Saúde, desenvolvido por Machado, Baptista e Lima (2010). 

O estudo aqui apresentado insere-se nessa linha de pesquisa, e trata especificamente 
do planejamento de saúde no âmbito municipal, tendo como ponto de partida, a 
experiência acumulada do autor enquanto gestor em saúde, lotado na Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado do Tocantins, responsável pela assessoria aos entes municipais no 
desenvolvimento dos processos de elaboração dos instrumentos de gestão do SUS. Teve 
como propósito investigar os instrumentos de planejamento da saúde para identificar as 
debilidades e avanços, e com isso subsidiar processos de qualificação das práticas de 
trabalho em planejamento, tanto na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins, 
órgão responsável pelo apoio técnico aos municípios, quanto para o gestor do SUS de 
âmbito municipal. 

Para avançar na contextualização do tema, apresentamos a seguir uma breve revisão 
do arcabouço jurídico-normativo do planejamento em saúde no Brasil, no período pós 
1988, especificando as normas e procedimentos adotados no âmbito do planejamento 
orçamentário e no âmbito do SUS, além do mais, o histórico do processo de 
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descentralização das políticas de saúde e seus reflexos nas práticas de planejamento das 
ações e serviços de saúde. 

 
1.1. O marco legal para o planejamento integrado no SUS 
 

O Brasil instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição Federal de 
1988. Este fato representa um marco importante na história do Brasil, constituindo-se em 
uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, visto que garantiu a saúde como um 
direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). 

O planejamento das ações e serviços de saúde, como atribuição, foi conferido ao 
Estado que na prática institui normas e desencadeia diversos processos para equacionar 
diferentes interesses sociais. Nesta perspectiva, os instrumentos de gestão da saúde e os 
instrumentos de planejamento orçamentário constituem dispositivos essenciais para nortear 
a ação do Estado na operacionalização do direito ao acesso à saúde. 

A partir de 1988 intensifica-se a consolidação de um conjunto de normas de 
diversas naturezas estabelecendo os princípios gerais para o planejamento no Estado 
Brasileiro. Segundo Pares e Valle (2007) os anos 90 foram marcados por um ressurgimento 
do planejamento como instrumento para o desenvolvimento pela necessidade de maior 
integração do País à economia mundial, pelo avanço no processo de redemocratização e 
pelas restrições das finanças públicas. O setor saúde foi incorporado nesta “onda”. Nos 
quadros 1 e 2 pode ser visto o ordenamento jurídico a ser considerado no setor saúde, 
composto tanto por normas gerais aplicáveis ao planejamento governamental, quanto pelas 
normas específicas editadas no âmbito do SUS. Estas normas se complementam e 
conformam a integração de diversos processos de planejamento das políticas públicas. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os principais instrumentos do sistema 
de planejamento e orçamento da administração pública, quais sejam: o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
(BRASIL, 1988). Segundo os autores Pares e Valle (2007, p. 231) “O PPA foi concebido 
para ser o elemento central do novo sistema de planejamento, orientando os orçamentos 
anuais, por meio da LDO. A tríade PPA/LDO/LOA forma a base de um sistema integrado 
de planejamento e orçamento”.  

De modo geral o conjunto de normas apresentado no quadro 1 define os 
procedimentos para a operacionalização da administração pública, especialmente o “ciclo 
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orçamentário4”, privilegiando a prática do planejamento e, portanto, orientando a execução 
das “políticas públicas5”.  
 
Quadro 1 Arcabouço legal do planejamento governamental no Estado Brasileiro  

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Disposições sobre o planejamento 
governamental 

 Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração, 
execução e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal. 

 
Institui o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) e a Lei Anual (LOA) como os 
componentes essenciais do ciclo de planejamento e 
orçamento para os três entes da federação. 

 Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da proposta 
orçamentária da seguridade social de forma integrada pelos 
órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e 
assistência social. 

 Publicada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão atualiza a discriminação da despesa por funções (de 
que tratam o inciso I do § 1º do art. 2º e o § 2º do art. 8º, 
ambos da Lei nº 4.320/1964) e estabelece os conceitos de 
função, subfunção, programa, atividade e operações 
especiais. 

 
 

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 
União, Estado, Distrito Federal e Municípios para garantir o 
acesso à informação previsto na Constituição Federal de 
1988. 

 
 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e estatui disposições 
complementares para a elaboração e execução do PPA, da 
LDO e da LOA. 

Fonte: adaptado de Ministério da Saúde/Fundação Osvaldo Cruz (BRASIL, 2015). 
 
Para a formulação da proposta do plano plurianual, Saches (2007) sugere nesta fase, 

uma série de etapas ou processos: 
Tais etapas compreendem: o diagnóstico da realidade presente, o delineamento 
de cenário de futuro desejado, a articulação de estratégias para sua realização e 
das respectivas políticas de apoio, a definição de prioridades e a formulação de 
programas de intervenção sobre a realidade – com vistas a atingir os objetivos 
estabelecidos segundo a ordem de prioridade fixada e dentro dos recursos 
disponíveis – e o acompanhamento da execução e avaliação dos resultados 
(SANCHES, 2007, p. 193). 

 

                                                 
4 Orion Cope ensina que “O ciclo orçamentário pode ser definido como uma série de passos, que se repetem 
em períodos prefixados, segundo os quais os orçamentos sucessivos são preparados, votados, executados, os 
resultados avaliados e as contas aprovadas” (COPE, 1963, p.239) 5 Para Cope (1963, p. 240) a política pública é o fundamento do orçamento e se expressa através de leis, 
decretos, ou atos do Legislativo e do Executivo. 

Lei nº 4.320/1964 

Art. 165 a 169 da Constituição 
Federal de 1988 

Art. 195, §2º da Constituição 
Federal de 1988 

Lei nº 12.527/2011 

Lei Complementar nº 101/2000 

Portaria nº 42/ 1999 
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No conjunto de normas apresentado abaixo no quadro 2 destacamos inicialmente as 
Leis de nº 8.080, de 19 de setembro de 19906 e a de nº 8.142, de 28 de dezembro de 19907 
que trataram da regulamentação inicial do SUS após sua criação(BRASIL, 1990a, 1990b). 
Posteriormente surgiram outras normas que conformam o atual arcabouço legal do SUS e 
evidenciam também a função planejamento. Conforme se pode notar no quadro 2, além das 
leis, o planejamento é normatizado por um conjunto de decretos e Portarias do Ministério 
da Saúde. No rol de propósitos destas normas inclui o estabelecimento dos instrumentos de 
gestão do SUS, quais sejam: PS - Plano de Saúde entendido como 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, explicita os compromissos do 
governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde 
da população e as peculiaridades próprias de cada esfera; PAS - Programação Anual de 
Saúde8 como o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e 
tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos 
orçamentários a serem executados; e o RAG - Relatório Anual de Gestão o instrumento de 
gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados 
com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários 
no Plano de Saúde (BRASIL, 2013). Além do mais, criam outros dispositivos que 
interligam os processos de planejamento, regulação e avaliação do sistema.  

Em verdade, não é difícil perceber após uma leitura dos dispositivos legais 
apresentados, que o Plano de Saúde e Plano Plurianual constituem dois instrumentos de 
gestão, cuja elaboração acontece em tempos distintos, mas que devem guardar coerência 
entre suas proposições políticas a fim de resguardar o alcance dos resultados pretendidos 
nos objetivos e metas estabelecidos.  

                                                 
6 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 7 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. 
 



21 
 

Quadro 2 Arcabouço legal do planejamento governamental no SUS 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL Disposições sobre o planejamento no SUS 
 Estabelece que o processo de planejamento e orçamento no SUS será de 

natureza ascendente desde a esfera municipal até a federal e deverá 
observar o equilíbrio financeiro dos entes da Federação, define o Plano de 
Saúde como instrumento básico do planejamento setorial e confere ao 
CNS a atribuição de estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração dos 
planos de saúde. 
 

 Define as conferências de saúde como instâncias para avaliação da 
situação de saúde e proposição de diretrizes para a formulação da política 
de saúde nas três esferas, de maneira ascendente, e estabelece a elaboração 
dos planos de saúde como condição para o recebimento de transferências 
do Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
 

 
Institui a obrigatoriedade da aplicação por parte dos três entes da 
Federação de patamares mínimos de recursos fiscais para o financiamento 
das ações e serviços de saúde no SUS, patamares esses que deverão balizar 
a previsão de receitas e despesas nos processos de planejamento do SUS. 
 

 
 

Dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de 
recursos Fundo Nacional de Saúde para os fundos dos governos 
subnacionais. Veda a transferência de recursos para o financiamento de 
ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais 
ou de calamidade pública, na área da saúde. 
 

 Estabelece os fundamentos conceituais e operativos essenciais ao processo 
de organização das redes de atenção à saúde e as diretrizes para sua 
implementação, visando a regionalização das ações e serviços de saúde no 
SUS e consequente garantia da integralidade do cuidado. 
 

 Regulamenta a Lei 8.080/1990 no que se refere à organização do SUS, ao 
planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação 
interfederativa. Estabelece critérios para a instituição das regiões de saúde, 
define o planejamento como atividade obrigatória dos entes federados, de 
natureza ascendente e integrada e indutora das políticas para a iniciativa 
privada. Institui o Coap como acordo de colaboração entre os entes da 
Federação, visando integrar as ações e serviços de saúde no âmbito 
regional. 

 Estabelece as diretrizes gerais para a instituição das regiões de saúde no 
âmbito do SUS, institui a Região de Saúde como base para o planejamento 
dos entes federados e define as CIR, as CIB e a CIT como fóruns de 
pactuação de um amplo conjunto de decisões essenciais para o 
planejamento regional integrado no SUS. 
 

 Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde 
e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas 3 (três) esferas de governo. 
 

 Estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do SUS, 
define o Plano de Saúde, as respectivas Programações Anuais e o 
Relatório de Gestão como os instrumentos fundamentais para o 
planejamento no âmbito do SUS. Estabelece ainda que o Plano de Saúde 
deverá observar os prazos do PPA de cada ente da Federação. Dispõe que 
o processo de planejamento regional integrado será coordenado pela 
gestão estadual, envolverá os três entes federados e será elaborado no 
âmbito das regiões de saúde. 

Fonte: adaptado de Ministério da Saúde/Fundação Osvaldo Cruz (BRASIL, 2015) 
 

Lei nº 8.080/1990  

Lei nº 8.142/1990  

Emenda Constitucional 
nº 29/2000 

Decreto nº 1.232/1994  
Portaria nº 4. 279/2010  

Decreto nº 7.508/2011  

Resolução CIT nº 01/2011  

Lei Complementar nº 
141/2012 

Portaria nº 2.135/2013  
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A figura 1 demonstra como se dar o processo de integração entre o Plano de Saúde 
e o PPA. 
 
Figura 1 Planejamento governamental: relação entre o Plano de Saúde e o Plano Plurianual 

 
Fonte: Ministério da Saúde 
 
A lei nº 8.080/1990 dedica o capitulo III, artigos 36 a 37, para o tema planejamento 

e orçamento e estabelece diretrizes para o processo de planejamento de forma integrado ao 
orçamento geral do governo, orientado pelas necessidades de saúde da população, de forma 
ascendente do nível local até o federal, e privilegiando a participação do controle social na 
governança. Ao estabelecer para os três entes federados, como atribuição, a elaboração e 
atualização periódica do plano de saúde e a elaboração da proposta orçamentária do 
Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde, teve o intuito de 
garantir a integração do planejamento. Isto se constata no artigo 36 §1º ao afirmar que “os 
planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta 
orçamentária” (BRASIL, 1990a). 

Corroborando com a mesma concepção, a Lei Complementar nº 141/2012, tratando 
da normatização do processo de integração entre os instrumentos de gestão do SUS e os 
instrumentos de planejamento e orçamento de governo, estabeleceu que: 

Art. 30.  Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, as leis 
orçamentárias e os planos de aplicação dos recursos dos fundos de saúde da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão elaborados de 
modo a dar cumprimento ao disposto nesta Lei Complementar. § 1o O processo 
de planejamento e orçamento será ascendente e deverá partir das necessidades de 
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saúde da população em cada região, com base no perfil epidemiológico, 
demográfico e socioeconômico, para definir as metas anuais de atenção integral 
à saúde e estimar os respectivos custos (BRASIL, 2012).  

Tratando ainda de integração do plano de saúde com os instrumentos orçamentários 
a Lei Complementar nº 141/2012, no que refere à definição de ações e serviços públicos de 
saúde, para fins de apuração de valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, estabeleceu como diretriz, em seu artigo 2º, que os 
gastos estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde 
de cada ente da Federação (BRASIL, 2012). 

Este dispositivo jurídico, além de reafirmar a importância da integração dos 
instrumentos de gestão, aponta para a necessidade de se fazer análise da situação de saúde 
como meio para o mapeamento dos problemas, e assim definir prioridades nos 
instrumentos de gestão incluindo objetivos e metas a serem alcançadas. 

Coadunando com os dispositivos expressos nas normas já citadas, acerca da 
elaboração da proposta orçamentária do SUS, de conformidade com o plano de saúde, o 
Ministério da Saúde publicou a Portaria GM nº 2.135 de 25 de setembro de 2013, que 
estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Esta norma apresenta como um dos pressupostos deste processo a 
compatibilização dos instrumentos de planejamento da saúde: Plano de Saúde, 
Programação de Saúde com os instrumentos de planejamento e orçamento de governo: 
PPA, LDO e LOA, em cada esfera de gestão. Assim, o Plano de Saúde deve nortear o 
planejamento orçamentário do governo no tocante a saúde, e de igual forma a Programação 
Anual de Saúde norteia a LDO e LOA. 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 20119 que regulamentou a Lei 8.080/1990 ao 
se referir ao processo de planejamento da saúde, reforça a ideia de planejamento 
ascendente e integrado, construído do nível local até o federal, ouvidos os respectivos 
Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a 
disponibilidade de recursos financeiros. Estabelece que os planos de saúde devam conter 
metas de saúde e outorgou ao Conselho Nacional de Saúde a competência para estabelecer 
as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas 
Regiões de Saúde (BRASIL, 2011).  

                                                 
9 Dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências (BRASIL, 2011). 
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Ele traz ainda a figura dos Mapas da Saúde regional, estadual e nacional, que serão 
utilizados na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado 
dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. O 
planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a 
partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde 
(BRASIL, 2011).  

O planejamento da saúde ascendente e integrado como mecanismo essencial 
previsto no arcabouço legal do SUS representa a necessidade de haver unicidade na 
priorização e enfrentamento pelos três entes federados dos principais problemas de saúde 
do país sem, contudo, deixar de garantir a autonomia no acolhimento das demandas locais.  

Na prática a realidade dos municípios é que esta integração entre estes diversos 
instrumentos de planejamento representa possivelmente um desafio a ser superado. 
Segundo relatório do Banco Mundial, que fez uma pesquisa envolvendo 17 municípios, 
70,6% destes não utilizavam o plano de saúde como referência na construção do orçamento 
anual (BANCO MUNDIAL, 2007). Outro estudo, realizado por Vieira (2009), aponta que 
a articulação entre os entes federados ainda é um grande desafio para os gestores do SUS:  

“no ambiente inter-organizacional, um dos grandes desafios que se apresentam é 
o da articulação entre os entes federados para que o planejamento em saúde de 
fato torne-se efetivo. A descentralização político-administrativa do sistema com 
consequente autonomia de gestão dos 5.564 municípios, 26 estados e o Distrito 
Federal traz consigo a dificuldade de integração entre eles” (VIEIRA, 2009, p. 
1570).  

Contudo, é possível vislumbrar esforços importantes, coordenado pelo Ministério 
da Saúde, no sentido de superar essas dificuldades. Dentre as iniciativas, que 
possivelmente surtirão efeitos positivos ao longo dos próximos anos no aperfeiçoamento 
das práticas de planejamento do SUS, pode-se citar duas: o Decreto 7.508/11 que segundo 
o Ministério da Saúde veio para cumprir um papel no “aprimoramento dos processos e 
práticas inerentes a um novo ciclo de gestão no SUS” (BRASIL, 2013). E a outra de 
grande vulto, refere-se ao estabelecimento das diretrizes, objetivos, metas e indicadores 
2013-2015, fruto de uma articulação envolvendo o Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) que em 2013 pactuaram na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) por meio da Resolução CIT Nº 5/2013. Por este 
pacto os municípios e Estados se obrigam quando da elaboração de seus instrumentos de 
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gestão a contemplar no que couber as diretrizes, objetivos, metas e indicadores adotadas 
pelo Ministério da Saúde. 

Como parte deste esforço em 2015 o Ministério da Saúde em parceria com a 
Fundação Osvaldo Cruz publicou o Manual de Planejamento do SUS com a expectativa de 
que seja útil na formação técnica e política de profissionais, gestores e conselheiros de 
saúde no exercício de planejar em saúde. E ao apresentar o planejamento ascendente e 
integrado como um dos princípios do planejamento no SUS reconhece como: 

[...] essencial que o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e indicadores 
estabelecidos em âmbito nacional seja empregado pelas três esferas de governo 
para o desenho de seus instrumentos de planejamento, o que permitirá tanto criar 
uma ação sincronizada da administração pública em torno das grandes 
prioridades nacionais quanto uniformizar o formato e a linguagem do 
planejamento em todo o País (BRASIL, 2015, p.82).  

Os referidos dispositivos jurídicos evidenciam, portanto, a obrigatoriedade do ente 
federado elaborar o plano de saúde coerentemente com a proposta orçamentária contida 
nos instrumentos de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e LOA), e ainda 
considerar a ascendência na formulação dos propósitos, guardando coerência com as 
diretrizes da política de saúde do Estado e União. Na perspectiva da transparência e 
publicidade, a Lei 141/2012 e a Portaria GM nº 2.135/2013 obrigam os gestores do Fundo 
Municipal de Saúde a disponibilizarem o Plano de saúde e Relatório Anual de Gestão no 
Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão10 (SARGSUS) (BRASIL, 2013). 
1.2. A prática do planejamento na implementação do SUS 

 
O processo de descentralização das políticas sociais no Brasil se deu a partir da 

década de 80, muito embora, segundo Viana, (2001, p. 304) em um   estágio “[...] 
embrionário de assunção de responsabilidades na área social por parte dos municípios 
[...]”. É consenso para diversos autores (ARRETCHE, 2005, ESCOREL, NASCIMENTO 
E EDLER, 2005,  PAIM, 2008; SOUZA E VIANA 2014), que no setor saúde as 
                                                 
10 O sistema SARGSUS, instituído e regulamentado no âmbito do SUS pelo Ministério da Saúde, por meio 
da Portaria Nº 575 de 29 de março de 2012, veio por um lado atender uma exigência do Acórdão nº 
1459/2011 – TCU - Plenário, de 03/06/11 que determinou aos entes estaduais e municipais a obrigatoriedade 
de alimentação do Relatório Anual de Gestão no sistema SARGSUS como forma de assegurar o acesso por 
qualquer cidadão via internet. Por outro lado atendeu o disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012, art. 36. § 1º onde determina que: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao 
respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo 
ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei 
Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem 
prejuízo do disposto nos arts.. 56 e 57 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000” (BRASIL, 2012a, 
2012b). disponível em www.saude.gov.br/sargsus 
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experiências iniciais de descentralização do Governo Federal para os governos 
subnacionais começaram nos anos 80, por meio das Ações Integradas de Saúde (AIS) e 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). Em que pese suas limitações, estas 
duas iniciativas implementadas à época, configuravam-se, segundo Paim (2008, p. 
97) como uma "estratégia-ponte” para a construção do SUS e já continham a "incorporação 
do planejamento à prática institucional".  

A partir da década de 1990 o Brasil experimentou mudanças de paradigmas na 
condução da política nacional de saúde, e consequentemente, com repercussão no processo 
de planejamento do setor. Ao tempo em que assistia o advento das leis 8.142/90 e 
8.080/90, que tratavam da regulamentação do SUS, testemunhava também, a instituição de 
um conjunto de normas complementares de regulação do processo de descentralização, 
quais sejam: as Normas Operacionais Básicas (NOB) 01/91, 01/93 e 01/96,  Normas 
Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS) de 2001 e 2002, o Pacto pela Saúde de 2006 
e mais recentemente o Decreto de nº 7.508/2011 que regulamentou a lei nº 8.089/1990. 

Estas normas jurídicas implicaram na adoção de diversos mecanismos e estratégias 
de aprimoramento das relações intergestores, objetivando a operacionalização da gestão 
das políticas de saúde pelos três entes federados,  o que certamente estimulou 
o desenvolvimento e a difusão das práticas e institucionalização do planejamento na 
saúde.  A começar pelos processos formais exigidos pelas NOBs, compreendendo 
a elaboração dos planos estaduais e municipais de saúde para a habilitação em formas de 
gestão da saúde, e a Programação Pactuada Integrada – PPI considerada como um 
instrumento de gestão (VILASBÔAS, 2006).  

Objetivamente as NOBs editadas nos anos 90 impulsionaram o desencadeamento 
do movimento de descentralização que implicou, segundo os autores Levcovitz, Lima e 
Machado (2001, p. 270), na "[...] passagem de um sistema extremamente centralizado do 
ponto de vista político, administrativo e financeiro para um cenário em que milhares de 
gestores passam a se constituir atores fundamentais no campo da saúde". E isto aconteceu 
segundo estes autores, numa dinâmica "envolvendo não apenas a transferência de serviços, 
mas também de responsabilidades, poder e recursos da esfera federal para a estadual e 
municipal". Para Abrúcio (2005) o processo de descentralização levou os cidadãos a 
demandar e reivindicar, dos podes locais, o acesso às políticas sociais e a considerá-los 
como a maior "referência estatal".   

Nos anos 2000 as NOAS “[...] reforçava o papel dos estados como coordenadores 
do sistema, induzindo a regionalização da assistência por meio de dispositivos gerenciais, 
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como o Plano Diretor de Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a 
Programação Pactuada Integrada (PPI)” (PINTO et al, 2014, p. 233). Segundo Souza e 
Viana (2014, p. 265) as NOAS enfatizavam, "o processo de regionalização como estratégia 
fundamental para ampliação do acesso às ações e serviços de saúde".   

O Pacto pela Saúde 2006, quando divulgado pela Portaria nº 399, de 22 de fevereiro 
de 2006, trouxe avanços na área do planejamento ao estabelecer no item 4 do anexo I os 
princípios, os objetivos e os pontos de pactuação do Sistema de Planejamento do SUS 
(PlanejaSUS)11 pelos três entes federados. Posteriormente o PlanejaSUS foi 
regulamentado pela Portaria GM nº 3.085, de 1º de dezembro de 200612, que mais tarde 
desdobrou-se em mais duas importantes portarias ministeriais, sendo a de nº  3.332, de 
28 de dezembro de 2006, que aprovou as orientações gerais relativas aos instrumentos do 
Sistema de Planejamento do SUS, e a de nº 376, de 16 de fevereiro de 2007 
que instituiu o incentivo financeiro, a ser transferido de forma automática aos Fundos de 
Saúde e destinado a apoiar a organização e/ou reorganização das ações de 
planejamento dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. Com o advento da Portaria nº 
2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabeleceu diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), esta por sua vez, revogou e 
pôs fim a pulverização de portarias que existiam a cerca do assunto planejamento no SUS. 

Vale destacar, como parte dos avanços do PlanejaSUS, “[...]a produção de materiais 
de apoio ao processo de planejamento e a capacitação em larga escala dos dirigentes e 
técnicos envolvidos com este processo nas três esferas de gestão do SUS” (TEIXEIRA, 
2010, p. 12). De fato, a partir de 2007 com o PlanejaSUS houve uma “onda” favorável a 
instituição do planejamento nas estruturas administrativas do SUS e um aumento de 

                                                 
11 O Pacto pela Saúde 2006 estabeleceu cinco pontos prioritários de pactuação para o planejamento, que são: 
(i) a “adoção das necessidades de saúde da população como critério para o processo de planejamento no 
âmbito do SUS”; (ii) a “integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto de cada esfera de 
gestão, quanto do SUS como um todo”; (iii) a “institucionalização e o fortalecimento do PlanejaSUS, com 
adoção do processo de planejamento, neste incluído o monitoramento e a avaliação, como instrumento 
estratégico de gestão do SUS”; (iv) a “revisão e a adoção de um elenco de instrumentos de planejamento – 
tais como planos, relatórios e programações – a serem adotados pelas três esferas de gestão, com adequação 
dos instrumentos legais do SUS no tocante a este processo e instrumentos dele resultantes”; e (v) a 
“cooperação entre as três esferas de gestão para o fortalecimento e a eqüidade do processo de planejamento 
no SUS” (BRASIL, 2006a, p. 33). 12 Esta portaria regulamenta o sistema de planejamento do SUS e estabelece um processo na perspectiva da 
atuação continua articulada, integrada e solidária do planejamento das três esferas de gestão. Define os 
objetivos e os instrumentos básicos do referido sistema dos entes federados, quais sejam: Planos de Saúde 
(PS), suas Programações Anuais de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de gestão (RAG). Além do mais, 
propõe a instituição, pela primeira vez, de um incentivo financeiro aos fundos de saúde para implantação de 
ações do planejaSUS. 
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iniciativas para a capacitação de pessoal das áreas de gestão e planejamento da saúde, 
contemplando cursos de nível de aperfeiçoamento à pós-graduação. 

Mais recentemente, na década atual, foi aprovado o Decreto n° 7.508, de 28 de 
junho de 2011, regulamentando aspectos da Lei n° 8.080/1990, no tocante ao planejamento 
da saúde, a assistência à saúde, a articulação inter-federativa e a regionalização, entre 
outros aspectos, e sucedeu o Pacto pela Saúde 2006. Este decreto deu ênfase no 
planejamento regional integrado, introduziu mudanças na condução da política nacional de 
saúde quando trouxe novos instrumentos de planejamento e gestão como, a Relação 
Nacional de Serviços de Saúde (RENASES), a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), o Mapa da Saúde e o Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP)13. Para o Ministério da Saúde (2013) o Decreto n° 7.508/2011, “[...] 
cumpre o seu papel no aprimoramento dos processos e práticas inerentes a um novo ciclo 
de gestão no SUS" (BRASIL, 2013b p.12). 

O Ministério da Saúde quando elaborou o planejamento estratégico para 2012-2015 
fez uma aposta no COAP, estabeleceu metas e concentrou seus esforços para alcançar a 
sua implantação em 80% das regiões de saúde do país. Entretanto, passados mais de três 
anos de vigência do decreto, observa-se que os esforços foram insuficientes para conseguir 
convencer os Estados e Municípios a assinarem os contratos vinculados às suas respectivas 
regiões de saúde, haja vista a pouca adesão, “[...] tendo-se alcançado até dezembro de 
2014, apenas 5,49% das regiões de saúde com COAP implantados” (BRASIL, 2014b. 
p. 57).  

Em verdade, as mudanças derivadas do arcabouço jurídico dos SUS, exigiram dos 
governos subnacionais um maior esforço para dar conta das demandas advindas tanto da 
população local, que passou a pressionar por atendimento de necessidades de saúde dos 
mais diversos matizes, como dos órgãos de controle externo, a exemplo dos Tribunais de 
Contas e Ministérios Público, que passaram a cobrar cada vez mais o cumprimento das 
funções públicas estatais.  

Para Teixeira (2010) a trajetória de conformação do SUS incluindo todo o aparato 
de normas que foi se constituindo ao longo dos anos propiciaram: 

[...] uma situação bastante favorável ao desenvolvimento do planejamento em 
saúde nas organizações públicas, quer no que diz respeito à incorporação das 

                                                 
13 O COAP é um acordo entre os gestores dos municípios de uma mesma região de saúde, do estado e da 
União, definindo-se de forma colaborativa as responsabilidades e os recursos financeiros de cada signatário 
para a organização e a integração das ações e serviços em uma Região de Saúde, garantindo a integralidade 
da assistência aos usuários (BRASIL, 2014a p. 9). 
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concepções e métodos para a formulação de políticas, planos e projetos, quer no 
que diz respeito à disseminação de métodos, técnicas e instrumentos de 
programação de ações e serviços de saúde em vários níveis de complexidade 
organizacional (TEIXEIRA, 2010, p. 11).  

A descentralização político-administrativa a partir dos anos 90 produziu diversas 
experiências de implementação das políticas de saúde nos governos subnacionais, o que 
resultaram em campo propício para o desenvolvimento de vários estudos. 

Para ilustrar esta realidade, no âmbito estadual, Abrúcio (2005) apresenta o 
resultado de uma ampla pesquisa feita para o Programa Nacional de Apoio à Modernização 
da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal (Pnage) atingindo a todos 
os estados da federação. Dos vários problemas detectados neste estudo importa destacar o 
que se refere ao planejamento e a condução da gestão do SUS:  

Apesar dos avanços do PPA nos estados, três temas aparecem como 
problemáticos na área do planejamento. Primeiro, os estados demonstram 
grandes dificuldades para implantar efetivamente a gestão por programa; 
segundo, o planejamento não realiza, no mais da vez, uma boa 
coordenação intersetorial; e, terceiro, na maioria dos governos faltam indicadores 
e instrumentos de avaliação (ABRÚCIO, 2005, p. 412).   
 Outro estudo, que analisou o assunto em 12 secretarias estaduais de saúde, feito por 

Lotufo & Miranda (2007), revelou dificuldades dos gestores em manejar as técnicas de 
planejamento e de gestão da saúde: 

As evidências referem-se às características dos gestores e da gestão no âmbito 
estadual de governo, denotando-se algumas dificuldades e lacunas nos processos 
de formulação de políticas, no uso de tecnologias de planejamento e 
programação, na conformação dos sistemas de direção estratégica e na 
implementação das políticas governamentais de saúde, além de investimentos 
para a qualificação das práticas de gestão setorial, com gradual incremento na 
capacidade dos governos estaduais para a condução e implementação de suas 
políticas (LOTUFO & MIRANDA, 2007, p. 1144). 
 
 Ainda no âmbito estadual, outro estudo feito por Rocha (2008, p. 8) mostra que “o 

desenho organizacional fragmentado, a ausência de propósitos comuns entre a SES e o 
Governo, a situação de escassez técnica, administrativa e política foram as fragilidades 
identificadas”. 

Um estudo mais recente de Abreu de Jesus (2012, p. 78), realizado na Secretaria 
Estadual de Saúde da Bahia, construído na perspectiva de uma pesquisa em processo, e que 
culminou com a elaboração de um plano estadual de saúde, “[...] revelou a potência do 
planejamento diante da pluralidade e multiplicidade de abordagens utilizadas para construir 
coletivamente uma visão de futuro em instituições que adotam “planos” como sendo 
apostas à qualificação das ações de governo”, e nesse processo “[...] o jogo político inclui 
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concessões e negociações em torno de mudanças na gestão e organização do sistema de 
saúde, evidenciando a discussão sobre os problemas enfrentados pela gestão estadual do 
SUS no período e a busca de alternativas e soluções a esses problemas”. (ABREU DE 
JESUS, 2012, p. 107). Ressalta também que a metodologia adotada no processo de 
construção do plano de saúde proporcionou “[...] grande aprendizado institucional 
construído, envolvendo dirigentes e técnicos que ampliaram e acumularam sua capacidade 
de análise e formulação de propostas em torno da agenda governamental” (ABREU DE 
JESUS, 2012, p. 107). 

 Na esteira dos estudos sobre processos e práticas de planejamento no SUS, citamos 
a seguir alguns exemplos realizados em municípios distintos do Brasil.  Oliveira (2013) 
estudou o processo de formulação do plano de saúde da capital Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso, e demonstrou por meio dos achados, que apesar do contexto político e institucional 
apresentar elementos desfavoráveis, existia naquele município uma equipe esforçada e 
comprometida, que conduziu o processo de planejamento adotando metodologias de 
caráter participativo, inspiradas no planejamento situacional, organizando o processo de 
forma coerente com essa perspectiva. Sem desconsiderar a necessidade de ampliar e 
aperfeiçoar aquele processo de planejamento a autora o reconheceu como uma prática 
estruturada. 

Cruz (2012) desenvolveu um estudo com o objetivo de analisar os planos de ação 
de Vigilância Sanitária elaborados pelos municípios que compõem a  24ª DIRES do estado 
da Bahia, no período de 2007 a 2011, incluindo na análise os aspectos da coerência interna 
e consistência técnica dos planos de ação. E quanto a coerência interna conclui que 
“considerando todos os itens avaliados dos planos, apenas 8,34% são completamente 
coerentes, entretanto ponderando separadamente os itens dos planos, a maioria (no 
mínimo, 13 ou 54,16%) é coerente”. (CRUZ, 2012, p. 59) No que concerne à consistência, 
nenhum dos 24 planos foram, em geral, consistentes. 

Chaves (2008) estudou a prática de planejamento de uma secretaria municipal de 
saúde quanto a utilização dos instrumentos orçamentários (plano plurianual, lei de 
diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual) no planejamento e na programação das 
ações de saúde. E mostrou que: 

[...] o uso de tais instrumentos para o planejamento e a programação das ações de 
saúde no município é parcial e que as principais dificuldades de utilização foram 
decorrentes do próprio processo de orçamentação e de planejamento 
estabelecido. De igual forma, concluiu-se que as dificuldades também são 
resultantes do distanciamento entre os setores administrativo e financeiro e os 
demais setores da secretaria. (CHAVES, 2008, p.10) 
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Evidencia, portanto, a falta de integração entre os diversos setores responsáveis 

pela condução de um governo municipal. 
Outro estudo feito por Vilasbôas (2006) discute os limites e possibilidades das 

práticas de planejamento na implementação de políticas de saúde com base em um estudo 
de caso sobre a prática de planejamento em um município da região Nordeste, concluiu 
que: 

A realização de práticas não-estruturadas de planejamento, de natureza 
estratégica, pela equipe dirigente da secretaria municipal de saúde, permitiu a 
ampliação significativa da oferta de serviços à população, em um período 
delimitado de tempo, mas não teve amplitude para superar os limites que o 
modelo de financiamento das ações de saúde, sob forte indução federal, 
impunham à governabilidade dessa organização. A ausência de 
institucionalização de práticas estruturadas de planejamento concorreu para 
fragilizar a capacidade de governo da equipe dirigente, na medida em que esta 
não sustentou ações sistemáticas de programação e avaliação das atividades 
realizadas pela organização (VILASBÔAS, 2006, p. 8).  

Em verdade, os resultados tem mostrado diferentes níveis de uso das práticas de 
planejamento tanto na maneira de formulação das políticas de saúde quanto na sua 
implementação pelos governos subnacionais. Abreu de Jesus (2012) ao fazer levantamento 
de estudos produzidos por diversos autores no período entre 1990 e 2010, sobre 
planejamento em saúde, e os resultados de modo geral, reconhece o planejamento como: 

“[...] um importante dispositivo para a elaboração e implantação de políticas 
públicas no sistema de saúde brasileiro. Entretanto, dependendo da 
direcionalidade dada nas diferentes conjunturas político-institucionais, o 
planejamento assume características e objetivos diversos, o que impõe a 
necessidade de continuo aperfeiçoamento da prática de formulação e 
implementação dessas políticas, principalmente no âmbito do SUS” (ABREU 
DE JESUS, 2012, p. 29). 
 

1.3. Pergunta de investigação, justificativa e objetivos do estudo   
 

Este estudo possivelmente é um trabalho pioneiro no Estado do Tocantins, desde 
que não se encontrou nos canais de registro das publicações científica da área algo desta 
natureza. Entretanto, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Tocantins realizou no 
ano de 2013, como parte da rotina de trabalho, uma análise qualitativa dos instrumentos de 
gestão do SUS (Tocantins, 2013). O trabalho consistiu em selecionar 14 planos de saúde 
2010-2013 e suas respectivas Programações Anuais e Leis Orçamentárias Anuais (vigência 
2013). Em seguida foi verificado se na PAS constavam as diretrizes e objetivos do plano 
de saúde, e se as ações contidas na PAS constavam na lei orçamentária. Os resultados 
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revelaram uma série de problemas e limitações na formulação das políticas, no entanto, 
estes estudos preliminares requerem mais aprofundamentos.  

Durante o período em que exerço a função de técnico na Secretaria da Saúde, tenho 
observado uma serie de problemas e limitações no processo de planejamento, quais sejam: 
em geral o conteúdo dos planos de saúde não guarda coerência interna e externa nas suas 
propostas políticas; as equipes de gestores dos municípios dispõem de pouco conhecimento 
teórico-metodológico para a formulação dos instrumentos de gestão da saúde; há pouca 
oferta de pessoal com expertise na área de planejamento em saúde, especialmente nos 
municípios de pequeno porte, que formam a maioria no Estado do Tocantins; em geral o 
órgão administrativo e financeiro dos municípios responsável pela formulação dos 
instrumentos de gestão de planejamento e orçamento de governo não estabelece diálogo 
efetivo com a equipe gestora da Secretaria de Saúde, além de não conhecer os fluxos 
organizativos do SUS e os dispositivos legais sobre os instrumentos de gestão do SUS. 
Soma-se ainda o fato de que, possivelmente, na maioria dos municípios não existe setor de 
planejamento institucionalizado na Secretaria de Saúde. 

Assentado nos resultados dos estudos preliminares, realizados pela Secretaria 
Estadual de Saúde, e somado ao conhecimento empírico, fruto da minha vivência no 
relacionamento constante com os gestores municipais, pode-se inferir que a situação, 
acima referida, se replica na maioria dos municípios do Estado do Tocantins.  
 Diante deste cenário, optei por investigar especificamente o Plano Municipal de 
Saúde elaborado para o período 2014-2017, entendido como a formalização da Política de 
saúde adotada pelo governo municipal neste período.  Nesse sentido, adotamos a definição 
de política de saúde a resposta social (ação ou omissão) de uma organização (como o 
Estado) diante das condições de saúde dos indivíduos e das populações e seus 
determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e regulação de bens 
e serviços que afetam a saúde humana e o Ambiente (PAIM E TEIXEIRA, 2006). 

O Plano Municipal de Saúde, portanto, é um documento que expressa as decisões 
adotados pelo Estado no âmbito municipal, face aos problemas e necessidades de saúde da 
população, contemplando a explicitação das decisões políticas sob forma dos Objetivos e 
propostas de ações a serem realizadas para o desenvolvimento institucional do sistema 
municipal de saúde e, em última instância, para o enfrentamento dos problemas de saúde e 
atendimento às necessidades de serviços e saúde. Nessa perspectiva, a identificação de suas 
eventuais debilidades pode contribuir para subsidiar processos de qualificação das práticas 
de trabalho em planejamento, tanto na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do 
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Tocantins, órgão responsável pelo apoio técnico14, quanto para os gestores do SUS de 
âmbito municipal. 

Diante desta contextualização cabe questionar até que ponto os Planos Municipais 
de Saúde que vem sendo elaborados nos municípios de Tocantins guardam coerência 
interna e externa, ou seja, se internamente apresentam coerência entre os problemas 
identificados, os objetivos definidos e as ações propostas, bem como se estes objetivos e 
ações são coerentes com os instrumentos de planejamento do SUS ao nível estadual (PES) 
e nacional (PNS) e ademais, se os PMS guardam coerência (externa)  com o instrumento 
de planejamento e orçamento do governo municipal (PPA). 

Desse modo, apresentamos as seguintes perguntas de investigação: Quais os 
elementos constitutivos do Plano Municipal de Saúde do município de Palmas, Estado de 
Tocantins? O Plano Municipal de Saúde é coerente internamente? Guarda coerência com o 
Plano Estadual de Saúde e com o Plano Nacional de Saúde? Ademais, os objetivos, metas 
e ações propostas no Plano de saúde são coerentes com as políticas de saúde estabelecidas 
no Plano Plurianual do município?   
 Buscando responder a estas perguntas, definimos como Objetivo Geral, analisar a 
coerência interna e externa do Plano Municipal de Saúde (2014-2017) do município de 
Palmas, Estado do Tocantins, do qual foram desdobrados os seguintes Objetivos 
Específicos:  
 
 Descrever os elementos constitutivos do plano municipal de saúde (2014-2017) do 

município Palmas no Estado de Tocantins; 
 Analisar a coerência interna do Plano Municipal de Saúde quanto aos problemas 

identificados na análise de situação de saúde com os objetivos, metas e ações propostas; 
 Analisar a coerência externa entre o plano municipal de saúde 2014-2017 com o Plano 

Plurianual 2014-2017 de governo. 
 Analisar a coerência externa das políticas do Plano Municipal de Saúde selecionado 

com as políticas de saúde do Estado do Tocantins e do Ministério da Saúde; 

                                                 
14 Segundo a Lei 8080/90 compete ao ente Estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e 
executar supletivamente ações e serviços de saúde (BRASIL, 1990a). 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
 

Para analisar a relação de coerência interna e externa do PMS inicialmente nos 
baseamos nas premissas teóricas do enfoque estratégico contidas no documento 
Formulación de Políticas de Salud (OPS; CPPS, 1975). Considerando-se que a noção de 
“coerência interna” e “coerência externa” proposta como uma das análises recomendada 
neste documento pode ser adaptada para a análise do Plano Municipal de Saúde.  

Para este documento  CPPS, 1975 o ato de formulação de políticas constitui um 
“processo mediante o qual a autoridade política estabelece os objetivos gerais que se 
pretende alcançar, os meios através dos quais se deverá atuar para alcançá-los e a 
enunciação de ambos em termos claros e precisos” (OPS; CPPS, 1975, p. 35).  

Este mesmo documento propõe como uma das etapas de formulação da política a 
análise das propostas na perspectiva de verificar a factibilidade e consistência, o que 
pressupõe refletir sobre a coerência ou compatibilidade das propostas apresentadas para o 
enfrentamento dos problemas. Na interpretação de Rivera (1989): 

“Consiste esta análise na avaliação do grau de consistência ou de 
compatibilidade interna dos diferentes projetos (ou conteúdos internos de um 
mesmo projeto) que fazem parte de um mesmo programa geral de atuação e na 
consistência, já mencionada, entre os projetos e a situação-objetivo” (RIVERA, 
1989. p. 166).  

Para este autor “o objetivo da análise de coerência interna é o de eliminar 
proposições inconsistentes com o conjunto setorial, aumentando a compatibilidade e 
procurando aumentar a sinergia (soma de efeitos)” (RIVERA, 1989. p. 166). 

O documento CPPS, (1975) propõe um processo de formulação de política 
compreendendo 5 etapas: definição de imagem-objetivo, formulação de proposições, 
análises de proposições, definição de estratégias e formulação de políticas (figura 2). 
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Figura 2 Diagrama do processo de formulação de políticas (adaptada) CPPS, 1975 

 Fonte: adaptado de OPS, CPPS, 1975. 
 

 Para o documento CPPS, 1975 a análise de coerência interna diz respeito à 
consistência entre os elementos do Plano, e a analise de coerência externa consiste na 
avaliação da compatibilidade existente entre a formulação setorial e a formulação 
global (RIVERA, 1989. p.166). Nessa perspectiva, tratamos de desagregar esta noção em 
três planos (figura 3), como segue:   
a) Coerência interna do plano municipal de saúde, ou seja, a coerência entre os problemas 
identificados na análise de situação de saúde com os objetivos, metas e ações definidas 
para o seu enfrentamento. 
b) Coerência externa do Plano Municipal de Saúde com o Plano Plurianual 2014-2017 de 
governo, isto é, a relação entre os objetivos, ações e metas definidos no PMS com os 
objetivos, ações e metas definidas no PPA do município.  

c) Coerência externa das políticas de saúde contidas no Plano Municipal de Saúde com as 
políticas de saúde do Estado do Tocantins e do Ministério da Saúde, analisada a partir da 
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comparação entre os objetivos definidos no Plano Municipal de Saúde com os objetivos 
definidos no Plano Estadual de Saúde e no Plano Nacional de Saúde, tanto em relação aos 
Problemas de Saúde da população quanto em relação às políticas e estratégias de 
organização e gestão do SUS. 
 
Figura 3 Modelo teórico: coerência bidirecional dos instrumentos de gestão em saúde  
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 A figura 3 representa, na dimensão horizontal, a integração entre três importantes 
pilares de sustentação do processo de planejamento da política pública de saúde de um ente 
federado, quais sejam: o Plano Plurianual, Plano de Saúde e Programa de Governo15. O 
Programa de Governo é um documento cujas propostas foram defendidas no período 
eleitoral e aprovadas nas urnas com a eleição do Chefe do Executivo, explicitando, 
essencialmente o capital político na forma de compromisso público e trás em si um apelo 
moral e, portanto, deve ser refletido nas políticas instituídas no Plano de Saúde e Plano 
Plurianual. 

                                                 15 A Lei Federal 9.504/97 no art. 11, § 1º, IX, traz a exigência de que os candidatos à Chefia do Executivo 
apresentem à Justiça Eleitoral, juntamente com o seu requerimento de registro de candidatura, uma via 
impressa e outra digitalizada de sua plataforma ou Plano de Governo. Na falta deste não se registra a 
candidatura. 
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 O Plano de Saúde incorpora, no momento da sua elaboração, tanto os anseios da 
sociedade que chancelou as propostas políticas do governante nas eleições quanto as 
demandas que se apresentam por outras vias de participação social. Representa, portanto, o 
resultado de uma negociação que se expressa no conjunto de políticas formuladas, 
contendo uma “imagem objetivo” construída a partir da caracterização da “situação inicial 
ou diagnóstico de situação” que se apresenta como “uma situação futura que se deseja 
construir partindo da identificação de uma situação presente insatisfatória possível de ser 
modificada” (OPS; CPPS, 1975, p. 38). Contudo, é no PPA, enquanto instrumento de 
planejamento global, que se garante a consonância com as prioridades políticas setoriais e 
o devido financiamento, que se desdobra nas leis orçamentárias LDO e LOA. 
 Na dimensão vertical, a figura 3 retrata a dinâmica que deve ocorrer na integração 
das políticas entre os três entes federados, preservando naturalmente o principio 
constitucional da autonomia administrativa e garantindo a contemplação dos problemas 
peculiares de cada Unidade da Federação. No Brasil as eleições para os governos federal e 
estaduais ocorrem dois anos após as eleições dos governos municipais. Como os planos 
cobrem um período de 4 anos, os entes municipais elaboram seus instrumentos de gestão 
quando os Estados e União já estão na metade da execução de seus respectivos planos, 
restando o desencontro dos tempos, o que oportuniza as revisões periódicas dos mesmos 
para se alcançar o planejamento integrado e ascendente. Entretanto, por “razões técnicas e 
políticas”, pode também haver necessidade de integração de forma descendente. O 
Governo Federal e Estadual, quando estabelece suas prioridades políticas com recursos 
descentralizáveis, comumente suscita a necessidade de adesão dos municípios com a 
conseqüente readequação dos seus instrumentos de gestão para alinhar com o nível 
Estadual ou Nacional. 

A conceituação de plano de saúde e a concepção metodológica de formulação são 
muito bem apresentadas por diversos autores. Paim (2006) entende que “o plano diz 
respeito ao que fazer de uma dada organização, reunindo um conjunto de objetivos e ações 
e expressando uma política, explicitada ou não”. Os autores Teixeira, Vilasbôas e Abreu de 
Jesus (2010) complementam dizendo tratar-se de: 

 “[...] documento que resulta de um processo que contempla a realização da 
Análise da situação de saúde da população e do sistema de saúde, seguido dos 
objetivos correspondentes a cada problema identificado e priorizado e dos 
módulos operacionais a estes vinculados para serem desenvolvidos pelos órgãos 
responsáveis em cada uma das instituições gestoras – MS, SES e SMS” 
(TEIXEIRA, VILASBÔAS e ABREU DE JESUS, 2010, p.51). 
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O Ministério da Saúde tem disponibilizado a Estados e Municípios documentos 
(BRASIL, 2006b, 2009, 2013a) com diretrizes para a elaboração dos planos de saúde, e 
recomenda ter um momento para a análise de situação e outro tratando da formulação das 
diretrizes, objetivos, metas e indicadores e que:  

“a proposição de objetivos tem a ver não só com a explicação dos problemas, 
mas também com os resultados do processo de análise de sua viabilidade. É 
importante considerar a viabilidade política, econômica, técnico-organizacional e 
realizar a análise de coerência dos objetivos com as políticas de governo” 
(BRASIL, 2009, p. 60).  

 Pensar na coerência interna do PMS nos remete a ideia de que “o planejamento 
deve partir das necessidades de saúde da população”. A partir das necessidades 
identificadas (TEIXEIRA, VILASBÔAS E ABREU DE JESUS, 2010) deve-se estabelecer 
os objetivos a serem alcançados, que podem ser “relativos aos resultados”16 “aos 
produtos”17 e “às mudanças que se pretende introduzir no processo de prestação de ações 
de saúde”.  
 Essa concepção é coerente com o que o Ministério da Saúde estabeleceu no seu 
documento “Manual de Planejamento no SUS” (BRASIL, 2015a), como sendo um dos 
princípios gerais18, e que orientam os gestores das três esferas da Federação na organização 
de suas atividades de planejamento. Desse modo, cabe analisar se, na prática do 
planejamento municipal esta coerência tem sido operacionalizada, seja internamente, ao 
PMS, seja desse documento com os demais instrumentos de planejamento previstos no 
sistema de planejamento governamental.  
 
 

 

                                                 
16 “que se pretende alcançar em termos da situação epidemiológica e social da população afetada (melhoria 
das condições de vida)”. 17 “que se pretende oferecer à população, isto é, as ações e serviços que serão prestados em cada área”. 18  O Ministério da Saúde estabeleceu no Manual de Planejamento no SUS sete princípios gerais: Princípio 1: 
o planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua; Princípio 2: o planejamento no SUS deve 
ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral; Princípio 3: o planejamento deve 
respeitar os resultados das pactuações entre os gestores nas comissões intergestores regionais, bipartite e 
tripartite; Princípio 4: o planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a 
avaliação e a gestão do SUS; Princípio 5: o planejamento deve ser ascendente e integrado; Princípio 6: o 
planejamento deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde; Princípio 7: o 
planejamento deve partir das necessidades de saúde da população. 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1 Desenho do estudo 

 
 Trata-se de um estudo que privilegia uma abordagem qualitativa, tomando como objeto o 
Plano Municipal de Saúde e o Plano Plurianual da cidade de Palmas. Este município foi 
selecionado por constituir sede da região de saúde denominada Capim Dourado ser a capital do 
Estado do Tocantins e dispor de maior capacidade de ofertar serviços de saúde, dada as suas 
características de melhor acesso para os demais municípios da região, e dispor de infraestrutura 
assistencial em termos de estabelecimentos de saúde, equipamentos médico-hospitalares e 
profissionais de (Figura 4). A Secretaria Municipal de Saúde conta com 4 servidores que 
formam uma equipe de assessoria de planejamento. 
 
Figura 4 Mapa do Estado do Tocantins subdividido em 8 regiões de saúde 

 
 
3.2  Procedimentos, métodos e técnicas de produção de dados  
 

A coleta de dados foi feita através da leitura e extração de informações dos 
documentos relativos ao Plano Municipal de Saúde e do Plano Plurianual do município 
selecionado (Palmas) com a vigência de 2014-2017. Também foram utilizados os 

Palmas 
População (IBGE-2010) 228.332 
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documentos relativos ao Plano Estadual de Saúde 2012-2015 e do Plano Nacional de 
Saúde, correspondente ao período 2012-2015. O Plano Municipal de Saúde foi capturado 
no SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (de acesso público). O Plano 
Plurianual do município foi capturado no site19 da Prefeitura de Palmas. O Plano Estadual 
de Saúde 2012-2015 foi capturado no SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de 
Gestão e na Secretaria Estadual de Saúde. O Plano Nacional de Saúde 2012-2015 foi 
capturado no site do Ministério da Saúde. 

Após coletado,  o PMS foi submetido à leitura e extração de informações relativas aos 
seguintes aspectos, os quais foram inseridos nas matrizes de dados (apêndices 2, 3,4, 9 ) 
contemplando os seguintes itens: 

a) Elementos constitutivos do Plano Municipal de Saúde;  
b) Características da Análise da situação de saúde (Problemas de saúde e problemas 

do sistema de saúde identificados); 
c) Objetivos e metas definidas; 
d) Ações propostas para o enfrentamento dos problemas 
O PPA, por sua vez, também foi lido e submetido à extração de informações acerca dos 
objetivos, metas e ações definidas para o setor saúde no período 2012-2015 (Apêndice 
6). 
O Plano Nacional e o Plano Estadual de Saúde 2012-2015 também foram submetidos à 

leitura e extração de informações relativas às políticas de saúde adotadas no período de 
2012-2015 (Apêndice 10), tanto em relação aos problemas de saúde da população quanto 
em relação à organização e gestão do SUS.  
3.3. Plano de análise  

 
 Coerentemente com os objetivos propostos, a análise do material coletado através 
das Matrizes indicadas acima, foi realizada em quatro momentos:  
 

a) Descrição dos elementos constitutivos do Plano Municipal de Saúde selecionado 
 
Inicialmente foram descritos os elementos constitutivos do Plano Municipal de 

Saúde em termos de forma, isto é, da estruturação dos diversos capítulos. Em seguida foi 
                                                 19http://www.palmas.to.gov.br/media/transparencia/267dd8b5e45670b54942bde59064d044_2706201409084
4.pdf. Acessado em 28/04/2015. 
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feita a análise do conteúdo dos diversos capítulos do Plano de Saúde, especialmente o 
relativo à análise de situação de saúde e ao capitulo dos objetivos, metas e ações.  

No capítulo da análise de situação de saúde foi verificado se as informações 
epidemiológicas foram utilizadas para identificação, descrição e priorização de problemas 
de saúde da população, bem como se as informações político-administrativas foram 
utilizadas para identificação de problemas do sistema de saúde.  

No capítulo referente aos objetivos, foi verificada a natureza dos objetivos 
definidos, levando-se em conta se referem aos problemas de saúde da população ou aos 
problemas do sistema de saúde, inclusive com a possível desagregação em função dos 
diversos componentes do sistema de saúde (Financiamento, gestão, infraestrutura, 
organização e prestação de serviços). 

 
b) Análise da coerência interna do Plano Municipal de Saúde de Palmas  

 
Em seguida, foram extraídos os problemas identificados e priorizados na Análise de 

Situação de Saúde, agrupando-os em quadros que identifica os que se referem a problemas 
de saúde da população e os do sistema de saúde. Posteriormente o PMS de saúde foi 
submetido à análise de coerência entre os problemas apontados/priorizados e os objetivos, 
metas e ações propostas no plano de saúde. O resultado desse processo permitiu a 
classificação do plano de saúde de acordo com o grau de coerência interna, sendo que, a 
escala de classificação foi construída a partir dos achados do estudo, colocando-se, em um 
dos extremos “totalmente coerente” e no outro totalmente incoerente. 

Os critérios de medição do grau de coerência interna permitiram a classificação do 
PMS, estabelecendo-se inicialmente um conjunto de hipóteses explicitadas abaixo as quais 
levam em conta o percentual de problemas priorizados no capítulo da análise de situação 
de saúde articulados com os objetivos do Plano. 

a) Se nenhum dos problemas forem consistentes na correlação com os objetivos o PMS 
é totalmente incoerente; 

b) Se de 1% a 30% dos problemas forem consistentes apresenta coerência incipiente; 
c) Se de 31% a 50% dos problemas forem consistentes apresenta coerência parcial; 
d) Se de 51% a 99% dos problemas forem consistentes apresenta coerência parcial 

avançada; 
e) Se 100% dos problemas forem consistentes o PMS é  totalmente coerente. 
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c) Análise da coerência externa entre o Plano Municipal de Saúde com o Plano 
Plurianual 2014-2017 do governo municipal. 

 
Constituiu-se basicamente na extração dos objetivos, metas e ações, agrupando-os 

em quadros que identifica os que se refere ao PMS e ao PPA. A análise de coerência 
externa consistiu na verificação da coerência entre os objetivos, metas e ações propostos no 
PPA e os objetivos, metas e ações propostas no PMS. Assim,  verificou-se se o PMS  
estava em consonância com o Plano Plurianual – PPA do município, ou seja, se as 
propostas contidas no plano de saúde apresentam correspondência com a previsão 
orçamentária apresentada no PPA. O resultado desse processo permitiu a classificação do 
PMS de acordo com o grau de coerência externa, sendo que, a escala de classificação foi 
construída a partir dos achados do estudo, colocando-se, em um dos extremos “totalmente 
coerente” e no outro “totalmente incoerente”. 

Os critérios de medição do grau de coerência externa permitiu a classificação do 
PMS, à medida da confirmação de uma das hipóteses abaixo, se os objetivos  metas e ações 
do PMS constavam no PPA. 

 
a) Se não constar nenhum dos objetivos do PPA no PMS este é considerado 

totalmente incoerente; 
b) Se constar de 1% a 30% no PMS então apresenta coerência incipiente; 
c) Se constar de 31% a 50% no PMS então apresenta coerência parcial; 
d) Se constar de 51% a 99% no PMS então apresenta coerência parcial avançada; 
e) Se constar 100% no PMS é considerado totalmente coerente. 

 
d) Análise da coerência externa do Plano Municipal de Saúde com as políticas 

estaduais e nacionais de saúde.  
 
Esta análise resumiu-se basicamente à extração dos objetivos, agrupandos em 

quadros que identifica os que se refere ao PMS, PES e do PNS. Em seguida verificou-se se 
o PMS estava em consonância com a Política de saúde do Estado do Tocantins e do 
Ministério da Saúde levando-se em conta as diretrizes aprovadas pelos Conselhos de Saúde 
Estadual e Nacional.  
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3.4 Aspectos Éticos da Pesquisa  
 

No que se refere aos cuidados éticos necessários cabe registrar que os documentos 
acessados são de domínio público, não havendo necessidade de se obter o consentimento 
das instituições que os produziram (SMS, SES e MS e Prefeitura Municipal). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados aqui apresentados contemplam, inicialmente, a análise da estrutura do 
Plano Municipal de Saúde com ênfase na descrição dos seus elementos constitutivos. Em 
seguida apresentam-se os achados no capítulo da análise de situação de saúde, quanto aos 
problemas identificados e priorizados, e o capítulo que trata das propostas políticas de 
intervenção, identificando objetivos, metas e ações. Em sequência apresentam-se os 
resultados relacionados às propostas políticas do Plano Plurianual do município, 
compreendendo objetivos, metas e ações, e para o Plano Estadual de Saúde e Plano 
Nacional de Saúde, os objetivos estabelecidos como políticas de saúde. Estes resultados 
são analisados e discutidos na perspectiva de verificar a existência ou não da coerência 
interna e externa do PMS. 
 
4.1 Dos elementos constitutivos do Plano Municipal de Saúde. 
 

Documentos orientadores do Ministério da Saúde, em especial os que foram 
elaborados a partir dos anos 2000 com o advento do PlanejaSUS (BRASIL, 2006b, 2009, 
2013a), disponibilizados para Estados e Municípios com diretrizes para a elaboração dos 
planos de saúde, recomendam que estes contenham três elementos, correspondentes aos 
momentos explicativo, normativo e estratégico proposto no enfoque situacional. 

 Assim, o primeiro momento corresponde  à análise situacional que busca dar conta 
de descrever e explicar o seguinte:  a) estrutura do sistema de saúde; b) redes de atenção à 
saúde; c) condições socio-sanitárias da população ; d) fluxos de acesso da população aos 
serviços ; e) recursos financeiros disponíveis no âmbito do sistema; f) política e gestão do 
trabalho e da educação na saúde; g) política de ciência, tecnologia, produção e inovação 
em saúde.  

O segundo trata da formulação das diretrizes, objetivos, metas e indicadores, 
compondo a “imagem-objetivo” a ser alcançada a partir da execução das ações propostas 
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para o enfrentamento dos problemas e o terceiro diz respeito ao processo de 
monitoramento e avaliação do processo e dos resultados alcançados. 

O Plano Municipal de Saúde de Palmas, vigência 2014-2017, tramitou no Conselho 
Municipal de Saúde e foi homologado por meio da Resolução nº 02/2014 de 
12/02/2014. Apresenta-se na forma de um caderno contendo 406 páginas, estruturado 
basicamente em dois grandes eixos. O primeiro é a Análise de Situação de Saúde que foi 
distribuída em quatro capítulos: a) Determinantes e Condicionantes de Saúde; b) 
Situação Epidemiológica: agravos, morbidade e mortalidade; c) Territorialização - 
acesso e ações e serviços de saúde: principais problemas e avanços; e d) Gestão em 
Saúde. O segundo eixo, denominado de Objetivos, Diretrizes e metas, apresenta as 
propostas estabelecidas como políticas do Plano Municipal de Saúde. 

Os dois primeiros subtemas tratam dos aspectos ligados ao estado de saúde da 
população, com informações que caracterizam a situação epidemiológica, os aspectos 
demográficos, sócio-econômicos e a morbi-mortalidade. Quanto aos dois últimos subtemas 
estes seguem na esteira da análise de situação, e enfatizam a descrição e funcionamento da 
estrutura do sistema de saúde.  
 Antes de aprofundar nos dois principais eixos cabe mencionar, rapidamente, outros 
itens que compõe o PMS, entendidos como elementos pré-textuais que são: a 
apresentação onde se anuncia que o PMS foi elaborado para um período de 4 anos e se 
apoiou no arcabouço legal do SUS, leis 8.080/90, 8.142/90 e portarias 
específicas orientadoras do planejamento em saúde. Na sequência a introdução que faz 
uma breve apresentação dos pressupostos metodológicos adotados pelo PlanejaSUS nos 
anos 2000, e destaca os conceitos dos instrumentos de gestão do SUS (PS, PAS e RAG), 
informando que o processo de elaboração do PMS e do PPA do município de Palmas se 
deu em uma dinâmica envolvendo a participação dos trabalhadores das áreas técnicas do 
setor saúde, e apoiando-se nas propostas da Conferência Municipal de Saúde, no 
compromisso de governo e alinhado com as políticas do Ministério da Saúde. E, por 
último, o item identificação que apresenta as informações gerais20 de identificação da 
Secretaria Municipal de Saúde, sujeito institucional responsável pelo PMS. 

O PMS traz ainda dois itens, denominados de compromissos de governo e 
considerações, situados na estrutura de forma pouco convencional, vez que estão no final 
                                                 
20 Razão social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da SMS e do Fundo Municipal de Saúde, endereço, 
telefone e e-mail. Identificação do Secretário de Saúde como nome e data de posse. E por último apresenta as 
características territoriais do município: limites e área em Km² e ano de fundação do município. 
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do documento, e ademais apresentam conteúdos de caráter político-ideológicos do governo 
municipal, portanto, ficariam melhores posicionados e integrados nos elementos pré-
textuais. 

Retomando a descrição do eixo da Análise Situacional de Saúde, a partir do 
subtema Determinantes e Condicionantes de Saúde, destacamos como principais 
evidências as informações referentes aos aspectos demográficos21, indicadores sócio-
econômicos22 e ambientais que foram apresentados seguidos de uma breve análise que 
gerou informações quanto ao perfil sócio-demográfico da população do município.  
 Quanto ao subtema, denominado de Situação Epidemiológica: agravos, 
morbidade e mortalidade, este apresenta diversos problemas de estado de saúde da 
população, sem contudo, definir claramente quais foram os mais e os menos priorizados. 
Entretanto, em virtude das informações contextualizadas e trazidas para efeitos de análise 
de coerência interna, foram selecionados aqueles que se afastam de uma situação 
relativamente aceitável e, portanto, entendidos mesmo que subjetivamente, como sendo os 
prioritários para o enfrentamento.  
 São eles:  

 Alto índice de incidência de doenças negligenciadas como a dengue, 
Leishmaniose (pág. 19; 131);   Altas taxas de morbi-mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(pág. 19; 21);  Aumento dos casos de morbi-mortalidade por doenças do aparelho 
circulatório levando a óbito precocemente afetando pessoas a partir dos 30 
anos (pág. 19; 43; 137);   Grande número de casos de sífilis congênitas e em gestantes ocasionados 
pela má qualidade do pré-natal ou assistência ao recém-nascido (pág. 19; 
79; 81; 131);   Aumento de casos de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) com diagnóstico tardio ocasionando diversos óbitos 
(pág.19; 81);   Aumento de casos de morbi-mortalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões autoprovocadas) e por acidentes de trânsito 
(pág.19-23). 

  
 Do mesmo modo, neste mesmo subtema foram apresentados os problemas do 
sistema de saúde, quais sejam:  

 Insuficiência de profissionais técnicos de enfermagem nas salas de vacina 
(pág. 19);  

                                                 
21 Foi contemplada população rural e urbana, caracterizada por raça/cor, estrutura etária, sexo e idade. 22 Constituindo-se de dados como taxa de analfabetismo, energia elétrica nos domicílios, saneamento 
(abastecimento de água, lixo, esgotamento sanitário), água e ar. 



46 
 

 Grande número de áreas de agentes comunitários de saúde descobertas (pág. 
19; 159; 164);   Inexistência de redes estruturadas para as ações de prevenção e 
atendimentos a violências contra a mulher, criança, idoso e violência auto-
infringida no município (pág. 19; 23). 

  
 Para o subtema denominado de Territorialização -  acesso as ações e serviços de 
saúde: principais problemas e avanços: há uma abordagem a diversas áreas constituintes 
da atenção a saúde, compreendendo a atenção básica, atenção especializada, urgência e 
emergência, vigilância em saúde, regulação controle e avaliação e educação e promoção 
em saúde. Foram apresentadas diversas informações priorizando definições conceituais, 
finalidades e descrição de serviços e ações existentes e ofertados a população; relação de 
unidades de saúde construídas incluindo suas características; forma de acesso aos serviços 
pelos usuários do SUS; fluxogramas e atribuições dos cargos ocupados pelos 
trabalhadores; normatização de processos de trabalho e reestruturação de processos 
administrativos.  
 Em realidade, tudo isso explica o como é a situação em termos do que a 
administração realizou ou está realizando, mas não analisa na perspectiva de como deveria 
ser, e quais os entraves oriundos da insuficiência, má distribuição, inadequação e má 
qualidade dos serviços atuais, o que resultaria na conformação do problema quanto à 
magnitude, distribuição e gravidade que ele apresenta (TEIXEIRA, VISLASBÔAS E 
ABREU DE JESUS, 2010). Para Matus (1989) “o momento explicativo se move no plano 
de como é, como tende a ser a realidade e como chegamos a ela” (MATUS, 1989 p. 133). 
Isto faz diferença, pois dessa análise saem as ideias que guiam a construção de propostas 
de intervenção.  
 Ainda na perspectiva de explicação do quadro situacional, o tópico Gestão em 
Saúde apresenta elementos concernentes aos componentes do sistema de saúde e abrange:  

 O financiamento em saúde; sistemas de informação em saúde; indicadores de saúde 
– SISPACTO;   Programação e Ações de Vigilância em Saúde – PROGVS; regionalização; 
vigilância sanitária;   Controle, regulação, avaliação e auditoria;   Regulação do trabalho; educação na saúde; participação e controle social.  

  
 A abordagem desse tópico segue a linha da descrição dos elementos, explicando o 
que são e suas finalidades e resultados alcançados, no entanto, falta ênfase no como deve 
ou tende a ser a realidade. A omissão de uma explicação no PMS, voltada para o como 
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deve ou tende a ser determinada situação, indica possíveis temores da gestão, vez que é 
inevitável a exposição dos entraves, das limitações de acesso aos serviços, das fragilidades 
e deficiências, o que de certa forma pode trazer desgaste político, a depender de como se 
lida com esta situação. 

De modo geral o capítulo da Análise de Situação de Saúde apresenta aspectos 
relevantes para o conhecimento da realidade de saúde do município de Palmas,  entretanto, 
algumas ponderações precisam ser apontadas, em especial no que refere à forma de expor 
as informações e na configuração da estrutura e clareza de alguns aspectos deste capitulo.   
 Um exemplo é o fato da Análise de Situação de Saúde estar distribuída em 5 
capítulos e excessivamente extensos, compreendo 382 páginas. A fragmentação em vários 
capítulos tende a passar a ideia de assuntos independentes, quando poderiam formar um 
único capítulo com dois eixos e seus subtemas. E assim ficaria mais bem definida a 
separação entre os estado de saúde da população e os problemas do sistema de saúde, e 
com informações mais objetivas facilitando a compreensão do leitor. 

Outra observação é quanto ao aspecto da caracterização do perfil epidemiológico da 
população. Ali há um rol de doenças e agravos com descrição de diversas ações 
programáticas, desenvolvidas no cotidiano do processo de trabalho das equipes de saúde; 
há séries históricas de indicadores, população exposta, fatores de riscos e outros. 

Tudo isso tem sua importância, mas o fato de enveredar para outros aspectos como, 
por exemplo: definição conceitual de doenças e agravos, sintomatologia clínica, manejo 
clínico e protocolos clínicos de assistência, conceitos de algumas ciências da saúde e 
fluxos de processos de trabalho, certamente, concorreram para a diminuição do mérito da 
análise, porquanto produziu uma caracterização exaustiva e de leitura cansativa. Além do 
mais, não há registro informando qualquer exercício de priorização de problemas a partir 
de critérios válidos, e que implique em fazer escolhas a partir de um olhar crítico e racional 
sobre um determinado conjunto de problemas pré-selecionados.  
 Para citar um exemplo, há doenças e agravos como leptospirose e febre maculosa 
que embora sejam de baixo risco de incidência na população local, mesmo assim, fez-se 
uma extensa descrição. Para Matus (1989), o momento explicativo constitui “a complexa 
tarefa de selecionar problemas e descartar outros [...] A partir desta seleção, surge a 
necessidade de explicar as causas de cada problema e do conjunto de problemas que 
marcam a situação inicial do plano” (MATUS, 1989 p. 125).  
 No caso estudado o que se observou foi a explicação para todos os problemas, 
independente de se constituir prioridade ou não. A descrição exaustiva de todos os 
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problemas sugere haver intenção de esgotar a explicação de tudo que foi levantado, e ao 
mesmo tempo, passar a idéia de que o poder público está atento e comprometido. Mas isso 
pode funcionar como desestímulo ao seu manuseio e uso, em especial os gestores e 
trabalhadores que vão operacionalizar o plano, e ainda o controle social que tem a 
atribuição de ler e compreender antes de deliberar sobre a homologação da política de 
saúde local. 
 Outro ponto a destacar diz respeito ao subtema “Territorialização – acesso as ações e 
serviços de saúde: principais problemas e avanços”. Este não cumpre na íntegra o que 
promete no seu anúncio quanto aos principais problemas que se esperava apresentar. Não 
houve uma análise das ações e serviços na perspectiva de apresentar os pontos de 
estrangulamentos inibidores do acesso à atenção a saúde. Quando poderia utilizar-se de 
ferramentas disponíveis como fluxograma situacional ou a arvore de problema. 
 Os autores Teixeira, Vilasbôas e Abreu de Jesus (2010) ao tratar de identificação de 
problemas no momento explicativo da situação sugerem um caminho interessante que é a 
construção do fluxograma situacional ou da árvore de problemas, onde permite à equipe, que 
está elaborando o plano de saúde, mapear os problemas na sua magnitude, distribuição e 
gravidade que eles apresentam. É possível identificar a insuficiência, má distribuição, 
inadequação, má qualidade dos serviços atuais. 

Finalmente o segundo eixo apresentado como um capítulo denominado de 
Objetivos, Diretrizes e Metas que apresenta as propostas políticas do PMS contemplando 
os níveis de atenção e os componentes da estrutura do sistema de saúde, distribuindo-se, 
portanto, nas seguintes linhas de ação:  

 Atenção Básica;  

 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial;  

 Centro de Atenção Psicossocial;  

 Urgência e Emergência; Regulação;  

 Vigilância em Saúde;  

 Assistência Farmacêutica;  

 Gestão. 

 
 Em cada uma dessas linhas são apresentados os objetivos e metas a serem 
alcançadas, identificando-se a explicitação de 14 diretrizes, 8 objetivos e 137 metas, 
conforme disposto nas (matrizes 2 e 3). 
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4.2 Análise da Coerência Interna do Plano Municipal de Saúde. 
 

Antes de iniciar a exposição dos resultados da análise de coerência interna do PMS 
e sem entrar no mérito da existência ou não de consistência técnica quanto ao processo de 
elaboração do plano de saúde, há que se reconhecer aqui no documento, objeto deste 
estudo, o fato de existirem como elementos constitutivos um capítulo que apresenta uma 
análise de situação e outro com as propostas políticas. 

Para analisar a relação de coerência interna, entre os problemas identificados e 
priorizados na análise de situação de saúde, e as propostas políticas estabelecidas no plano 
de saúde, a discussão sustenta-se inicialmente nas premissas teóricas do enfoque 
estratégico contidas no documento Formulación de Políticas de Salud (OPS; CPPS, 1975) 
sem, contudo, deixar de reconhecer e alimentar esta análise com os conceitos construídos 
por outros autores que se dedicam ao estudo e a prática neste campo. 
 Na condução da análise tomou-se como referência, para julgamento da existência 
de coerência ou da incoerência, a contemplação dos problemas com objetivos portadores 
de viabilidade política, econômica, técnico-organizacional e que reflita a inversão do 
problema. Além disso, a definição clara e precisa dos problemas correspondentes.  
 Foi possível identificar no PMS nove problemas priorizados na análise de situação 
os quais foram agrupados em dois eixos, sendo seis vinculados à saúde da população e três 
ao sistema de saúde, e quanto aos objetivos foram definidos oito. No quadro 3 os objetivos 
do PMS foram sistematizados buscando vincular aos problemas que lhes são 
correspondentes.  De modo geral os problemas referentes ao estado de saúde da 
população foram vinculados apenas indiretamente à ação dos objetivos propostos. A 
discussão adiante evidenciará esta situação.  
 Em relação às linhas de ação os objetivos foram formulados apontando para o 
seguinte:  

O objetivo nº 1 propõe o fortalecimento da Atenção Básica por meio da Estratégia 
de Saúde da Família, enfatizando que suas ações terão acompanhamento, avaliação e 
monitoramento. Define os grupos de populações alvo das ações e menciona os sistemas de 
informação, a organização e gestão do serviço e qualificação da prática clínica. 

Os objetivos relacionados com a Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar são distribuídos da seguinte forma: o objetivo nº 2 propõe o 
fortalecimento e ampliação de acesso aos serviços ambulatoriais de média e alta 
complexidade; o de nº 3 o fortalecimento de ações de urgência e emergência, garantindo o 
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acesso por meio de atendimento de qualidade e humanizado nas UPAs e SAMU; o de nº 4 
propõe garantir a oferta de consultas e exames de média e alta complexidade ambulatorial; 
e o de nº 5 propõe a implementação da rede de saúde mental definindo os grupos de 
populações alvo incluindo os acometidos de males decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas. 

Na linha de ação voltada para a Vigilância em Saúde o objetivo de nº 6 propõe o 
seu fortalecimento propiciando a gestão em saúde, o conhecimento e detecção de 
mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do processo saúde doença, com 
medidas de promoção e proteção da saúde da população, prevenção de doenças e outros 
agravos a saúde. 
 E por último, na linha de ação referente ao eixo Gestão em Saúde há 2 objetivos, 
sendo o de nº 7 que aponta para a questão da garantia da assistência farmacêutica, com 
ênfase na segurança, eficácia, qualidade e promoção do uso racional de 
medicamentos; e o de nº 8 que propõe o fortalecimento da Gestão Estratégica e 
Participativa por meio do planejamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde, 
educação e promoção, regulação, gestão do trabalho, controle social e auditoria. 



51 
 

Quadro 3 Relação de coerência interna dos problemas X objetivos do PMS 
Objetivo Problemas sensíveis ao objetivo 

Saúde da população Sistema de saúde 
OBJETIVO 1: Fortalecer a Atenção Básica 
com prioridade na Estratégia Saúde da Família 
através do acompanhamento, avaliação e 
monitoramento das ações desenvolvidas pelas 
equipes de acordo com os ciclos de vida: criança, 
adolescente, idoso, mulher e homem e das áreas 
técnicas da saúde escolar, prisional, alimentação 
especial e dos sistemas de informação, da 
organização e gestão do serviço e qualificação da 
prática clínica, garantindo melhoria no acesso e 
qualidade da assistência à saúde da população de 
Palmas-TO 

Problema 2: Altas taxas de morbi-
mortalidade por Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis; 
Problema 3: Aumento dos casos de morbi-
mortalidade por doenças do aparelho 
circulatório levando a óbito precocemente 
afetando pessoas a partir dos 30 anos; 
Problema 4: Grande número de casos de 
sífilis congênitas e em gestantes ocasionados 
pela má qualidade do pré-natal ou assistência 
ao recém-nascido; 

Problema 7: Insuficiência de 
profissionais técnicos de 
enfermagem nas salas de 
vacina; 
Problema 8: Grande número 
de áreas de agentes 
comunitários de saúde 
descobertas; 

 

OBJETIVO 2: Fortalecer a Atenção Especializada, 
ampliando o acesso da população aos serviços 
ambulatoriais de média e alta complexidade, sob a 
gestão municipal. 

Problema 5: Aumento de casos de 
HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) com diagnóstico tardio 
ocasionando diversos óbitos; 

Problema 9: Inexistência de 
redes estruturadas para as 
ações de prevenção e 
atendimentos a violências 
contra a mulher, criança, idoso 
e violência auto-infringida no 
município. 

OBJETIVO 3: Fortalecer e implementar as  
ações de  urgência e  emergência, garantindo o  
acesso aos serviços  através  do  atendimento  de  
qualidade  e  humanizado  nas  Unidades  de  
Pronto Atendimento Norte e Sul e no Serviço de 
Atendimento Móvel às Urgências – SAMU. 

Problema 6: Aumento de casos de morbi-
martalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões 
autoprovocadas) e por acidentes de 
trânsito. 

Problema 9: Inexistência de 
redes estruturadas para as 
ações de prevenção e 
atendimentos a violências 
contra a mulher, criança, idoso 
e violência auto-infringida no 
município. 

 
OBJETIVO 4: Garantir a regulação do acesso às 
consultas e  exames  de  média  e  alta  
complexidade ambulatorial, sob a gestão municipal, 
observando a alternativa assistencial mais adequada 
às necessidades do cidadão, em tempo oportuno, 
aprimorando as atividades do efetivo controle e 
avaliação de serviços e da produção no âmbito do 
SUS. 

Sem evidência 

Problema 9: Inexistência de 
redes estruturadas para as 
ações de prevenção e 
atendimentos a violências 
contra a mulher, criança, idoso 
e violência auto-infringida no 
município. 

 
OBJETIVO 5: Implementar a rede de Atenção 
Psicossocial, promovendo o atendimento a 
adultos, idosos, crianças e adolescentes com 
transtornos mentais e com necessidades decorrentes 
do uso de álcool e outras drogas. 

Problema 6: Aumento de casos de morbi-
martalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões 
autoprovocadas) e por acidentes de 
trânsito. 

Sem evidência 

OBJETIVO 6: Fortalecer as ações de vigilância 
em saúde, de forma a propiciar a gestão em 
saúde, o conhecimento e detecção de mudanças 
nos fatores determinantes e condicionantes do 
processo saúde doença, recomendando e 
implementando medidas de promoção e proteção 
da saúde da população, prevenção de doenças e 
outros agravos a saúde coletiva. 

Problema 1: Alto índice de incidência de 
doenças negligenciadas como a   dengue, 
Leishmaniose; 
Problema 5: Aumento de casos de 
HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) com diagnóstico tardio 
ocasionando diversos óbitos; 
Problema 6: Aumento de casos de morbi-
martalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões 
autoprovocadas) e por acidentes de 
trânsito. 

Sem evidência 

 
OBJETIVO 7: Garantir assistência farmacêutica 
integral a população através de atendimento 
humanizado, com ênfase na necessária 
segurança, eficácia, qualidade e promoção do 
uso racional de medicamentos no âmbito do SUS. 

Sem evidência Sem evidência 

 OBJETIVO 8 DO PMS: Fortalecer a Gestão 
Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, 
através de ações de planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações de saúde, 
educação e promoção, regulação, gestão do 
trabalho, controle social e auditoria, contribuindo 
para a consolidação do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

Sem evidência Sem evidência 
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 Observa-se que na definição dos objetivos houve uma tendência do plano em 
contemplar os blocos de financiamento do SUS, criados pela portaria nº 204/200723, 
seguindo a lógica da administração ao invés do conhecimento epidemiológico. Isso 
resultou em objetivos que se configuraram na forma de “guarda-chuva”, ou seja, 
multiresolutivos, mas sem guardar correspondência direta com os problemas identificados 
e priorizados, e deixando de representar “[...] a imagem invertida do problema ou de uma 
de suas causas ou consequências” (TEIXEIRA, 2001 p. 17). 
 Esta tendência adotada na elaboração dos objetivos pode ter acontecido em função 
da metodologia ensinada nas capacitações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde do 
Tocantins, que nos documentos (TOCANTINS, 2013) disponibilizados, recomendam a 
elaboração dos objetivos vinculados aos blocos de financiamento, embora tenha nestes 
mesmos documentos, o momento explicativo dos problemas de saúde e do sistema. 

Quanto à natureza dos objetivos pode-se afirmar que todos eles foram definidos 
para enfrentar problemas do sistema de saúde. Quanto a desagregação por componentes do 
sistema foi observado o seguinte: os objetivos de nºs 1, 2, 3 e 4 estão para o componente 
“Prestação de Serviços ou modelo de atenção a saúde”. Com uma ressalva para o nº 3 que 
pode ainda se enquadrar no componente “Organização dos serviços de saúde” no qual se 
enquadra também o objetivo de nº 6. O objetivo nº 5 e 7 se enquadra no componente 
“infraestrutura”, e por último, o nº 8 que está para a “gestão ou governança e regulação”. 

Quanto ao que se pretende alcançar os objetivos de nº 1, 3, 6, 7 e 8 referem-se às 
mudanças no processo de prestação de ações de saúde. Já os objetivos 2, 4 e 5 referem-se a 
produtos que pretendem oferecer à população. 

Ao fazer a leitura dos problemas e objetivos, de imediato, se percebe como 
características básicas: a falta de enunciação clara e precisa; existência de objetivos sem 
indicação clara e precisa de problemas correspondentes; e objetivos multiresolutivos, ou 
seja, contemplam tanto os problemas de estado de saúde, mesmo que de forma indireta, 
como os problemas do sistema de saúde. 

O fato dos objetivos de nºs 7 e 8  (Quadro 3) não terem problemas definidos que 
lhes correspondam, por não terem sidos apontados na análise de situação de saúde, revela 
por um lado a omissão da problematização do assunto no momento explicativo, e por 
outro, uma possível assunção por parte do autor do plano, das políticas adotadas pelo 
                                                 23 A Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007 instituiu os seguintes blocos: I - Atenção Básica; II - Atenção 
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; III - Vigilância em Saúde; IV - Assistência 
Farmacêutica; V - Gestão do SUS e VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 



53 
 

Governo Federal24 talvez para manter a coerência externa. Neste caso se não constam 
problemas resta ao leitor divagar nas dúvidas. Porque foram definidos os objetivos? 
Estariam tácitos os problemas? E de qual natureza tratam?  Má utilização (dos recursos)? 
Insuficiências de algo?  Má distribuição ou má utilização (de recursos)? Inadequação 
(organizacional) ou insuficiência de capacidade de gestão (de governo)? 

A omissão de uma explicação no PMS voltada para o como deve ou tende a ser 
determinada situação, sugere um possível temor da gestão em expor as fragilidades, o que 
de certa forma pode trazer desgaste político, a depender de como o gestor vai lidar com 
esta situação. 
 A ideia de que o processo de formulação de políticas pressupõe a enunciação clara 
e precisa dos meios, pelos quais se guiará para alcançar os objetivos definidos, as metas e 
ações podem se constituírem como elementos essenciais nesse processo. O entendimento 
do Ministério da Saúde converge nesta direção ao afirmar nos seus documentos 
orientadores, disponibilizados aos entes subnacionais, que “as metas são expressões 
quantitativas de um objetivo. As metas concretizam o objetivo no tempo e esclarecem e 
quantificam “o que”, “para quem”, “quando””. E quanto às ações considera como “as 
medidas ou iniciativas concretas a serem desenvolvidas e que deverão contribuir para o 
alcance dos objetivos e das metas propostas no plano de saúde” (BRASIL, 2009 p. 62). 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão assume em documento 
publicado (Brasil, 2011) “Orientações para elaboração do Plano Plurianual 2012-2015”, onde 
apresenta a definição de meta como um atributo do objetivo. “É uma medida do alcance do 
Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de 
cada caso. Quando qualitativa, a meta também deverá ser passível de avaliação. Cada Objetivo 
deverá ter uma ou mais metas associadas”. 

Esse mesmo documento ao apresentar as características de um objetivo define 
assim:  

“O objetivo deve estabelecer metas factíveis e realistas para o governo e a 
sociedade no período de vigência do Plano, considerando a conjuntura 
econômica, política e social existente. Pretende-se, com isso, evitar declarações 
genéricas que não representem desafios, bem como a assunção de compromissos 
inatingíveis (BRASIL, 2011).  

Portanto, a formulação de metas pressupõe que sejam razoavelmente factíveis e 
disponha de dados que permitam monitoramento, acompanhamento e avaliação. A 
identificação de meta que não cumpre os requisitos mínimos há que se considerá-la como 
                                                 
24 O Governo federal, por meio do Ministério da Saúde tem no seu plano de saúde objetivos idênticos aos de 
nº 7 e 8. 
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incoerente. É o caso, por exemplo, do que foi verificado neste estudo (ver apêndice 4). No 
quadro 4 pode se vê que das 137 metas distribuídas nos oito objetivos pelo menos 10  são 
incoerentes o que representa 7,29%. Quanto às coerentes totalizam 83 e representa 60,58%. 
As metas consideradas como atividades rotineiras do processo de trabalho alcançaram um 
total de 44, o que representa 32,11%.  
 
Quadro 4 Relação de coerência interna dos objetivos X metas do PMS 

Objetivos PMS Nº metas % metas 
coerentes 

% de metas 
incoerentes 

% Metas/Atividade do processo de 
trabalho 

Objetivo 1 38 42,10 15,78 42,10 
Objetivo 2 9 100 0 0 
Objetivo 3 6 100 0 0 
Objetivo 4 6 100 0 0 
Objetivo 5 1 100 0 0 
Objetivo 6 38 63,15 0 36,84 
Objetivo 7 6 66,66 16,66 16,66 
Objetivo 8 33 51,51 9,09 39,39 

Total: 137 60,58 7,29 32,11 
 
Uma constatação em relação às metas diz respeito à quantidade estabelecida para 

alguns objetivos, a exemplo do objetivo nº 1 (Atenção Básica) com 38 metas, o de nº 6 
(Vigilância em Saúde) também com 38, e o nº 8 com 33 metas. Muitas das metas podem 
até está bem formuladas no sentido de esclarecer e quantificar “o que”, “para quem”, 
“quando”, mas não guardam relação direta com o objetivo proposto ou não se enquadra 
como meta de um objetivo de plano de saúde, mas sim como uma atividade rotineira do 
processo de trabalho da equipe, e que concorrerão no processo de execução do plano para o 
alcance da meta e consequentemente do objetivo. 

No objetivo nº 1, por exemplo: as “Meta10: Aumentar para 50% o percentual de 
partos normais até 2017” e “Meta14: Executar em 2014, 100% das ações pactuadas, 
referentes ao Programa Olhar Brasil” que foram consideradas incoerentes por não 
atenderem os critérios adotados neste estudo. Da mesma forma, exemplifica-se para as 
metas que foram aqui consideradas como atividades do processo de trabalho: “Meta25: 
Implantar e manter nas Unidades Básicas de Saúde a utilização da Caderneta de Saúde do 
Adolescente até 2017” e a “Meta35: Realizar anualmente atividades educativas sobre 
alimentação saudável em 100% das Unidades de Saúde da Família”. Esta situação se 
repete outros objetivos como se pode verificar no quadro 2.    

Outra situação encontrada é a presença de metas que visa alcançar um suposto 
objetivo não declarado que resolveria determinado problema de saúde como altas taxas de 
doenças transmissíveis ou vetoriais. Exemplo são as metas a seguir que foram encontradas 
albergadas no objetivo nº 6 (vigilância em saúde): 
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 “Meta 64: Aumentar até 2017, de 60% para 85% a proporção de cura de casos 
novos de tuberculose pulmonar bacilífera; Meta 68: Aumentar até 2017, de 73% 
para 90% a proporção de cura nas coortes de casos novos de hanseníase; Meta 
70: Manter anualmente menor ou igual a 1(um) o número de óbitos por 
leishmaniose visceral”.  

Como se observa são metas que visam a redução de prevalência e incidência de 
doenças. Estão no objetivo da vigilância em saúde devido o mesmo ser uma espécie de 
“guarda-chuva” e este problema é objeto de trabalho do campo vigilância em saúde. 

Outro exemplo, desta vez no objetivo gestão do SUS, que segue a mesma lógica: 
“Meta 113: Realizar até 2017, auditoria ordinária em 80% nas unidades de saúde e dos 
prestadores de serviços credenciados; Meta 116: Implantar em 2017, a mesa de negociação 
Permanente do SUS”. 

Como se observa, são metas que passam a ideia de se alcançar objetivos que 
supostamente implicariam na solução de problemas da gestão, porém estes não apareceram 
no momento da análise de situação, o que reforça os indícios de omissão na 
problematização do PMS, talvez para evitar a exposição política do gestor. É o que se 
observou no capítulo de analise de situação em que ao invés de assumir o problema 
preferiu apresentar o que significa o serviço/área e os resultados alcançados pela 
administração. 

De modo geral a soma dos percentuais (incoerentes e atividades do processo de 
trabalho) 39,4% representa um número elevado de metas que não guardam coerência, 
sendo às vezes pouco factíveis para o governo. Isto revela uma possível deficiência no 
processo de formulação, que pode decorrer de falta de capacitação adequada ou por falta 
de aplicação dos métodos já aprendidos pela equipe condutora do processo de elaboração 
do plano. Isto pode ser inclusive objeto de estudo em pesquisas posteriores para 
aprofundamento. 

Quanto às ações estabelecidas para o alcance das metas e dos objetivos pode se 
afirmar que há coerência. As informações contidas no Quadro 5 evidenciam que os 
objetivos e metas foram traduzidas em ações que concorrerão para o seu alcance. 
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Quadro 5 Relação de coerência interna dos objetivos e metas X ações do PMS 
Objetivos PMS Nº metas Nº de ações 

coerentes 
% de ações 
coerentes Classificação 

Objetivo 1 38 24 100% 

 
Totalmente 

coerente 

Objetivo 2 9 8 100% 
Objetivo 3 6 5 100% 
Objetivo 4 6 6 100% 
Objetivo 5 1 1 100% 
Objetivo 6 38 5 100% 
Objetivo 7 6 7 100% 
Objetivo 8 33 30 100% 

Total 137 86 100% 
 

O que se espera de uma política de saúde com coerência interna é a apresentação de 
objetivos que correspondam aos problemas identificados e priorizados, e simultaneamente 
contemplem metas e ações com consistência técnica e que sejam capazes de promover o 
alcance da “imagem-objetivo”. 
 Diante dos achados pode-se afirmar que o PMS, no que concerne a coerência 
interna das políticas propostas, frente aos problemas, classifica-se como parcialmente 
coerente. E se justifica pelo fato dos objetivos, de modo geral, terem sidos definidos de 
forma abrangente, genérica e “multiresolutivos” e sem problemas correspondentes 
expressos de forma clara e coerente. Afinal, o objetivo em linhas gerais deve representar 
“[...] a imagem invertida do problema ou de uma de suas causas ou consequências” 
(TEIXEIRA, 2001 p. 17), o que não se constatou na presente análise. 
4.3 Análise de Coerência Externa do Plano Municipal de Saúde com o Plano 
Plurianual 
 

Para proceder a esta análise nos balizamos na noção de coerência externa proposta pelo 
documento CPPS, 1975 que consiste na avaliação da compatibilidade existente entre a 
formulação setorial e a formulação global (RIVERA, 1989. p.166), mas sem perder de 
vista a legislação a ser considerada no setor saúde, composta tanto por normas gerais 
aplicáveis ao planejamento governamental, quanto pelas normas específicas editadas no 
âmbito do SUS. 

Pensar na coerência entre dois instrumentos de gestão, Plano de Saúde e Plano 
Plurianual, nos remete à ideia de integração de partes interdependentes para formar um 
todo constituído para alcançar uma finalidade, no caso aqui, a efetiva execução de políticas 
estabelecidas por um governo como resposta social às demandas de uma população. 
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Portanto, o PMS e PPA constituem dispositivos essenciais para nortear a ação do Estado na 
operacionalização do direito ao acesso à saúde, e que no processo de formulação devem 
guardar coerência e se submeter às normas instituídas pelo Estado. Estas normas 
desencadeiam processos em tempos diferentes que precisam ser equacionados para garantir 
e conciliar os diferentes interesses envolvidos nas políticas públicas. 

Assim, traduzimos esta ideia de coerência externa como a transposição das políticas 
definidas previamente no PMS para o PPA, que é tido como instrumento do sistema de 
planejamento e orçamento da administração pública. E deste modo entendemos ser o 
primeiro passo para a integração aos demais componentes do ciclo de planejamento e 
orçamento, a saber: Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Anual (LOA). Em 
verdade, pouco importa uma boa análise de situação da realidade e com o desenho de 
políticas coerentes internamente, se não houver coerência e integração com os 
instrumentos orçamentários, que em última análise, é quem garantem os recursos 
necessários para a efetiva execução das políticas.    

No quadro 6 os objetivos do PMS  e do PPA foram sistematizados e submetidos à 
análise de coerência externa verificando se nos dois instrumentos havia a replicação, isto é, 
se o que se propõe fazer no plano de saúde  corresponde à  previsão orçamentária colocada 
no PPA, sendo, com isso, possível aferir o grau de coerência entre eles.   
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Quadro 6 Coerência externa dos objetivos do PMS X objetivos do PPA municipal 
Objetivo do PMS 

Objetivo do 
PPA 

coincidente com 
PMS 

Classificação 

OBJETIVO 1: Fortalecer a Atenção Básica com prioridade na Estratégia 
Saúde da Família através do acompanhamento, avaliação e monitoramento 
das ações desenvolvidas pelas equipes de acordo com os ciclos de vida: 
criança, adolescente, idoso, mulher e homem e das áreas técnicas da saúde 
escolar, prisional, alimentação especial e dos sistemas de informação, da 
organização e gestão do serviço e qualificação da prática clínica, garantindo 
melhoria no acesso e qualidade da assistência à saúde da população de Palmas-
TO. 

Sim 

Totalmente 
coerente 

OBJETIVO 2: Fortalecer a Atenção Especializada, ampliando o acesso da 
população aos serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, sob a 
gestão municipal. 

Sim 
OBJETIVO 3: Implementar a rede de Atenção Psicossocial, promovendo o 
atendimento a adultos, idosos, crianças e adolescentes com transtornos 
mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Sim 
OBJETIVO 4: Fortalecer e implementar as  ações de  urgência e  
emergência, garantindo o  acesso aos serviços  através  do  atendimento  de  
qualidade  e  humanizado  nas  Unidades  de  Pronto Atendimento Norte e Sul 
e no Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU. 

Sim 

OBJETIVO 5: Garantir a regulação do acesso às consultas e  exames  de  
média  e  alta  complexidade ambulatorial, sob a gestão municipal, observando 
a alternativa assistencial mais adequada às necessidades do cidadão, em tempo 
oportuno, aprimorando as atividades do efetivo controle e avaliação de serviços 
e da produção no âmbito do SUS. 

Sim 

OBJETIVO 6: Fortalecer as ações de vigilância em saúde, de forma a 
propiciar a gestão em saúde, o conhecimento e detecção de mudanças nos 
fatores determinantes e condicionantes do processo saúde doença, 
recomendando e implementando medidas de promoção e proteção da saúde 
da população, prevenção de doenças e outros agravos a saúde coletiva. 

Sim 

OBJETIVO 7: Garantir assistência farmacêutica integral a população 
através de atendimento humanizado, com ênfase na necessária segurança, 
eficácia, qualidade e promoção do uso racional de medicamentos no 
âmbito do SUS. 

Sim 

OBJETIVO 8: Fortalecer a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito 
do SUS, através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação das 
ações de saúde, educação e promoção, regulação, gestão do trabalho, controle 
social e auditoria, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

Sim 

 
No PMS foram encontrados 8 (oito) objetivos, 137 (cento e trinta e sete) metas. Na 

Programação Anual em Saúde25 de 2014, foram encontradas 86 ações e 28 indicadores. 
Quanto ao Plano plurianual foram encontrados 8 objetivos,  128 metas e 77  ações. 

O Ministério da Saúde como forma de cooperação técnica aos governos estaduais e 
municipais tem recomendado, a exemplo de documento publicado recentemente, que: 

Os instrumentos de planejamento da saúde — o Plano de Saúde e suas 
respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão — devem orientar, no 

                                                 
25 A Programação Anual de Saúde é um instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de 
Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos 
orçamentários a serem executados, e cuja elaboração deve considerar os tempos e fluxos estabelecidos nas 
normas jurídicas do SUS, a saber, Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 e Portaria Nº 2.135 de 
25/09/2013 (Brasil, 2012, 2013). 
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que se refere à política de saúde, a elaboração dos instrumentos de planejamento 
de governo — Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
Lei Orçamentária Anual (LOA), definidos a partir do art. 165 da CF (BRASIL, 
2015, p 77).  

No caso aqui em estudo, percebe-se na introdução do PMS uma menção quanto ao 
processo de elaboração do PMS e do PPA, afirmando que este processo iniciou em 2013,  
envolvendo a participação dos trabalhadores das áreas técnicas do setor saúde e apoiou-se 
nas propostas da Conferência Municipal de Saúde, no compromisso de governo e foi 
alinhado com as políticas do Ministério da Saúde: 

 “Os principais subsídios do processo de elaboração do PMS e do PPA foram: 
Planejamento Participativo, Conferência Municipal de Saúde, Alinhamento 
Estratégico com Ministério da Saúde e Compromisso de Governo, de modo que 
houve uma inter-relação do PMS e do PPA, considerando que os mesmos servem 
como insumos para a elaboração estratégica do governo, subsidiam e orientam as 
diretrizes estratégicas de cada setor e definem políticas propriamente ditas, que 
serão materializadas por meio de programas e ações (orçamentários ou não)” 
(PMS, 2013 p. 9).  

 Quanto as metas apresentadas no quadro 7 pode-se afirmar que há coerência, vez 
que estão presentes no PPA e são idênticas às do PMS. Entretanto, chama a atenção o fato 
do elevado números de metas que, última análise, pode representar pouca consistência 
técnica na formulação, e em consequência gerar dificuldades no monitoramento e 
avaliação no decorrer da execução. 
 
Quadro 7 Relação de coerência externa das metas do PMS X metas do PPA municipal 

Nº de 
metas 

do PMS 
Nº de 

metas do 
PPA 

Nº de metas 
do PMS 

coincidentes 
c/ PPA 

Nº de metas 
do PMS não 
coincidentes 

c/ PPA 

% metas do 
PMS 

coincidentes 
c/ PPA 

Classificação 

137 128 128 9 93,43 
Coerência 

parcial 
avançada 

 
No quadro 8 pode-se afirmar que as ações estabelecidas para o alcance das metas e 

dos objetivos são coerentes. Todos os objetivos e metas foram contemplados com ações 
que concorrem para o seu alcance. O fato de existirem no PMS 11 ações não identificadas 
no PPA não caracteriza demérito e se justifica pelo fato de no PPA constar apenas as ações 
que demandam alocação de recursos orçamentários. No caso do PMS cabe ações que 
podem ser executadas sem previsão orçamentária quando se tratar de ações rotineiras do 
processo de trabalho da SMS. 
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Quadro 8 Relação de coerência externa das ações do PMS X ações do PPA municipal 
Nº ações 

do 
PMS/P

AS 
Nº ações 
do PPA 

Nº ações do 
PMS 

coincidente
s c/ PPA 

Nº ações do 
PMS não 

coincidentes 
c/ PPA 

% de ações do 
PMS 

coincidentes 
c/ PPA 

Classificação 

86 77 75 11 87,20 
Coerência 

parcial 
avançada 

 
Os achados no PMS e PPA demonstram a coincidência dos objetivos, metas e ações 

estabelecidos em ambos os instrumentos, podendo-se afirmar que há total coerência 
externa. O fato de haver compatibilidade entre o PPA e o PMS, implicando em coerência,  
indica um avanço importante na governança das ações e serviços de saúde, dos recursos 
orçamentário-financeiros, que em conjunto, constituem fatores essenciais para a prática 
efetiva de accountability na administração pública. Alem do mais, concorrem para 
aumentar a eficiência e a efetividade no uso de recursos da saúde e a racionalização dos 
custos, o que coopera para o fortalecimento do sistema de saúde. 

Este resultado por um lado aponta para a superação das dificuldades encontradas 
em outros estudos realizados no âmbito estadual, a exemplo dos estudos de Abrucio 
(2005), Lotufo & Miranda (2007), e no âmbito municipal, pelo Banco Mundial (2007) e 
Chaves (2008), os quais apontam que  não havia uma efetiva integração quanto a condução 
ou na formulação dos instrumentos de planejamento da saúde (PMS e respectivas PASs, 
RAG) e os instrumentos de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e a LOA). 
Além disso, este resultado indica ainda possíveis efeitos dos esforços empreendidos pelo 
Ministério da Saúde, em especial a partir do PlanejaSUS em 2006.  

No entanto, há que se considerar o processo de aperfeiçoamento das práticas de 
planejamento em um município de grande porte, como é o caso do município objeto deste 
estudo, diferente dos municípios menores que, em geral, não contam com equipe de 
planejamento exclusiva e nos quais, “os dados estratégicos e financeiros necessários para 
desenvolver planos e orçamentos muitos vezes ficam centralizados na Secretaria de 
Finanças ou de Planejamento e muitas vezes não são disponibilizados à Secretaria de 
Saúde ou aos gestores da saúde” (BANCO MUNDIAL, 2007, p. 3). 
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4.4 Análise da Coerência Externa do Plano Municipal de Saúde com as Políticas do 
Estado e do Ministério da Saúde 
 

Esta análise constituiu basicamente em considerar os objetivos propostos no PMS 
cotejando-os com os objetivos propostos no Plano Estadual de Saúde e no Plano Nacional 
de Saúde, e assim aferir o grau de coerência, ou seja, constatar se o que se propõe como 
políticas no nível local estão alinhadas com as políticas de âmbito estadual e nacional. Em 
havendo, considerar-se-á um avanço, porquanto tal prática converge para o cumprimento 
das diretrizes previstas nas normas que regem o planejamento no SUS.  

No quadro 9 estão sistematizados os objetivos do PMS justapostos aos objetivos 
correspondentes do PES (Apêndice 10). Percebe-se que para todas as proposições do PMS 
há objetivo correspondente no PES. Nesta perspectiva pode-se considerar que há coerência 
entre os dois instrumentos. 
 
Quadro 9 Relação de Coerência externa dos objetivos do PMS X objetivos do PES  

OBJETIVOS DO PMS 
Nº objetivos do 

PES 
coincidentes 

com PMS 

Objetivos próprios 
Classificação PMS PES 

OBJETIVO 1: Fortalecer a Atenção 
Básica com prioridade na Estratégia 
Saúde da Família através do 
acompanhamento, avaliação e 
monitoramento das ações desenvolvidas 
pelas equipes de acordo com os ciclos 
de vida: criança, adolescente, idoso, 
mulher e homem e das áreas técnicas da 
saúde escolar, prisional, alimentação 
especial e dos sistemas de informação, 
da organização e gestão do serviço e 
qualificação da prática clínica, 
garantindo melhoria no acesso e 
qualidade da assistência à saúde da 
população de Palmas-TO. 

2 - 

4 Totalmente 
coerente OBJETIVO 2: Fortalecer a Atenção 

Especializada, ampliando o acesso da 
população aos serviços ambulatoriais de 
média e alta complexidade, sob a gestão 
municipal. 

1 - 

OBJETIVO 3: Implementar a rede de 
Atenção Psicossocial, promovendo o 
atendimento a adultos, idosos, crianças 
e adolescentes com transtornos mentais 
e com necessidades decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas. 

2 - 

OBJETIVO 4: Fortalecer e 
implementar as  ações de  urgência e  
emergência, garantindo o  acesso aos 
serviços  através  do  atendimento  de  

1 - 
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qualidade  e  humanizado  nas  
Unidades  de  Pronto Atendimento 
Norte e Sul e no Serviço de Atendimento 
Móvel às Urgências – SAMU. 
OBJETIVO 5: Garantir a regulação do 
acesso às consultas e exames de média e 
alta  complexidade ambulatorial, sob a 
gestão municipal, observando a 
alternativa assistencial mais adequada às 
necessidades do cidadão, em tempo 
oportuno, aprimorando as atividades do 
efetivo controle e avaliação de serviços e 
da produção no âmbito do SUS. 

1 - 

OBJETIVO 6: Fortalecer as ações de 
vigilância em saúde, de forma a 
propiciar a gestão em saúde, o 
conhecimento e detecção de mudanças 
nos fatores determinantes e 
condicionantes do processo saúde 
doença, recomendando e 
implementando medidas de promoção e 
proteção da saúde da população, 
prevenção de doenças e outros agravos a 
saúde coletiva. 

1 - 

OBJETIVO 7: Garantir assistência 
farmacêutica integral a população 
através de atendimento humanizado, 
com ênfase na necessária segurança, 
eficácia, qualidade e promoção do 
uso racional de medicamentos no 
âmbito do SUS. 

1 - 

OBJETIVO 8: Fortalecer a Gestão 
Estratégica e Participativa no âmbito 
do SUS, através de ações de 
planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações de saúde, educação 
e promoção, regulação, gestão do 
trabalho, controle social e auditoria, 
contribuindo para a consolidação do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

1 - 

  
No quadro 10 estão sistematizados os objetivos do PMS justapostos aos objetivos 

correspondentes do PNS (Apêndice 10). Como se pode observar, para cada objetivo 
proposto no PMS há objetivo correspondente no PNS. Desta forma pode-se afirmar que há 
coerência total entre os dois instrumentos.  
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Quadro 10 Relação de coerência externa dos objetivos do PMS X objetivos do PNS 
OBJETIVOS DO PMS 

Nº objetivos do 
PNS coincidentes 

com PMS 
Objetivos próprios Classificação PMS PNS 

OBJETIVO 1: Fortalecer a Atenção Básica 
com prioridade na Estratégia Saúde da Família 
através do acompanhamento, avaliação e 
monitoramento das ações desenvolvidas pelas 
equipes de acordo com os ciclos de vida: criança, 
adolescente, idoso, mulher e homem e das áreas 
técnicas da saúde escolar, prisional, alimentação 
especial e dos sistemas de informação, da 
organização e gestão do serviço e qualificação da 
prática clínica, garantindo melhoria no acesso e 
qualidade da assistência à saúde da população de 
Palmas-TO. 

3 - 

6 Totalmente 
coerente 

OBJETIVO 2: Fortalecer a Atenção 
Especializada, ampliando o acesso da população 
aos serviços ambulatoriais de média e alta 
complexidade, sob a gestão municipal. 

1 - 

OBJETIVO 3: Implementar a rede de Atenção 
Psicossocial, promovendo o atendimento a 
adultos, idosos, crianças e adolescentes com 
transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

1 - 

OBJETIVO 4: Fortalecer e implementar as  
ações de  urgência e  emergência, garantindo o  
acesso aos serviços  através  do  atendimento  de  
qualidade  e  humanizado  nas  Unidades  de  
Pronto Atendimento Norte e Sul e no Serviço de 
Atendimento Móvel às Urgências – SAMU. 

1 - 

OBJETIVO 5: Garantir a regulação do acesso às 
consultas e exames de média e alta  complexidade 
ambulatorial, sob a gestão municipal, observando 
a alternativa assistencial mais adequada às 
necessidades do cidadão, em tempo oportuno, 
aprimorando as atividades do efetivo controle e 
avaliação de serviços e da produção no âmbito do 
SUS. 

1 - 

OBJETIVO 6: Fortalecer as ações de 
vigilância em saúde, de forma a propiciar a 
gestão em saúde, o conhecimento e detecção de 
mudanças nos fatores determinantes e 
condicionantes do processo saúde doença, 
recomendando e implementando medidas de 
promoção e proteção da saúde da população, 
prevenção de doenças e outros agravos a saúde 
coletiva. 

1 - 

OBJETIVO 7: Garantir assistência farmacêutica 
integral a população através de atendimento 
humanizado, com ênfase na necessária 
segurança, eficácia, qualidade e promoção do 
uso racional de medicamentos no âmbito do SUS. 

1 - 

OBJETIVO 8: Fortalecer a Gestão Estratégica 
e Participativa no âmbito do SUS, através de 
ações de planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações de saúde, educação e 
promoção, regulação, gestão do trabalho, controle 
social e auditoria, contribuindo para a 
consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

2 - 
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O fato de haver coerência externa em relação às políticas definidas no Plano 
Estadual e Nacional sinaliza para integração de esforços no enfrentamento dos problemas 
de saúde que são comuns em todo o País, além do mais, pressupõe a observância do 
princípio do planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal orientado 
pelas necessidades de saúde da população, previsto na legislação, em especial a Lei 
8080/90, a Lei Complementar 141/2012 e o Decreto 7.508/2011.  

Entretanto, em matéria de coerência entre as políticas de saúde dos entes federados 
há que se ponderar quanto à elaboração de um PMS, que não pode correr o risco de, no afã 
de cumprir este princípio, negligenciar a definição de propostas de caráter específico que 
atendam aos problemas peculiares de cada ente federado. A mera reprodução das políticas 
do ente Estadual e Nacional, sem considerar as necessidades específicas, ou seja, a 
realidade local, representa certa alienação. Não se pode cair na tentação da comodidade ou 
facilidade e adotar apenas algo já formulado, muitas vezes dado como obrigatório para 
inserção no plano de saúde local, como exemplo as políticas que já foram consensuadas 
nos espaços de pactuações intergestores.  

No caso dos indicadores de saúde, cabe ressaltar que foram definidos para o 
período 2013-2015 pelo Ministério da Saúde, e vem sendo pactuados nas comissões 
intergestores em todo o País. Trata-se do estabelecimento das diretrizes, objetivos, metas e 
indicadores, fruto de uma articulação envolvendo o Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) que em 2013 pactuaram na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) por meio da Resolução CIT Nº 5/2013. Por este 
pacto os municípios e Estados se obrigam quando da elaboração de seus instrumentos de 
gestão a contemplar, no que couber, as diretrizes, objetivos, metas e indicadores adotadas 
pelo Ministério da Saúde. Isso pode implicar em que  municípios que ainda não adotaram o 
planejamento estruturado e independente, façam seus planos de saúde como mera 
replicação das políticas já formuladas.  

Entretanto, como apontamos anteriormente,  o  Ministério da Saúde em 2015, como 
parte dos esforços empreendidos nessa direção, apresenta o planejamento ascendente e 
integrado como um dos princípios do planejamento no SUS e reconhece como: 

[...] essencial que o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e indicadores 
estabelecidos em âmbito nacional seja empregado pelas três esferas de governo 
para o desenho de seus instrumentos de planejamento, o que permitirá tanto criar 
uma ação sincronizada da administração pública em torno das grandes 
prioridades nacionais quanto uniformizar o formato e a linguagem do 
planejamento em todo o País (BRASIL, 2015, p.82). 



65 
 

Portanto, a realidade é que os dispositivos jurídicos evidenciam a obrigatoriedade 
do ente federado elaborar o plano de saúde coerentemente com a proposta orçamentária 
contida nos instrumentos de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e LOA), e 
ainda considerar a ascendência na formulação dos propósitos, guardando coerência com as 
diretrizes da política de saúde do Estado e União.  
 

5. CONCLUSÕES  
 
 

A análise do PMS de Palmas permite que se apresente algumas considerações 
gerais sobre sua estruturação, bem como sobre o conteúdo de seus vários capítulos, antes 
mesmo de apresentarmos as conclusões relativas à análise de coerência interna e externa 
deste documento.  

Assim, cabe, em primeiro lugar, admitir que o PMS apresenta-se como um 
documento excessivamente extenso, totalizando 406 páginas, o que desestimula sua leitura 
e uso, em especial pelos gestores e trabalhadores responsáveis pela sua operacionalização, 
bem como pelos participantes das instâncias de Controle social que tem a atribuição de 
deliberar, monitorar e avaliar a política municipal de saúde. . 

Os problemas de saúde não são apresentados claramente, nem se explicita ordem de 
prioridades para seu enfrentamento. Do mesmo modo, os objetivos enunciados não são 
claros, nem apresentam correspondência com os problemas apontados, observando-se, 
inclusive, que estes se referem majoritariamente a problemas do sistema de saúde, 
desagregados segundo os componentes: “prestação de serviços ou modelo de atenção a 
saúde”; “organização dos serviços de saúde”, “infraestrutura”, e  “gestão ou governança e 
regulação”. 

Observa-se também que, na definição dos objetivos, houve uma tendência do plano 
em contemplar os blocos de financiamento do SUS, criados pela portaria nº 204/200726, 
seguindo a lógica da administração ao invés do conhecimento epidemiológico acerca da 
situação de saúde da população do município. Esse fato pode ter decorrido da adoção da  
metodologia ensinada nas capacitações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde do 

                                                 26 A Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007 instituiu os seguintes blocos: I - Atenção Básica; II - Atenção 
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; III - Vigilância em Saúde; IV - Assistência 
Farmacêutica; V - Gestão do SUS e VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 
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Tocantins, que  recomendava a elaboração dos objetivos vinculados aos blocos de 
financiamento. 

Uma constatação em relação às metas diz respeito à quantidade estabelecida para 
alguns objetivos. Muitas das metas podem até está bem formuladas no sentido de 
esclarecer e quantificar “o que”, “para quem”, “quando”, mas não guardam relação direta 
com o objetivo proposto ou não se enquadra como meta de um objetivo de plano de saúde, 
mas sim como uma atividade rotineira do processo de trabalho da equipe, e que 
concorrerão no processo de execução do plano para o alcance da meta e consequentemente 
do objetivo. De modo geral a soma dos percentuais das metas (incoerentes e atividades do 
processo de trabalho) 39,4% representa um número elevado de metas que não guarda 
coerência, às vezes pouco factível e realista para o governo e sociedade.  

Este fato revela uma possível deficiência no processo de formulação, que pode ser 
por falta de capacitação adequada ou por falta de aplicação dos métodos já aprendidos pela 
equipe condutora do processo de elaboração do plano. Isto pode ser inclusive objeto de 
estudo em pesquisas posteriores para aprofundamento. Quanto às ações estabelecidas para 
o alcance das metas e dos objetivos pode se afirmar que há coerência. Os objetivos e metas 
foram traduzidas em ações que concorrerão para o seu alcance. 
 Diante dos achados pode-se afirmar que o PMS, no que concerne a coerência 
interna das políticas propostas, frente aos problemas, classifica-se como parcialmente 
coerente. E se justifica pelo fato dos objetivos, de modo geral, terem sidos definidos de 
forma abrangente, genérica e “multiresolutivos” e sem problemas correspondentes 
expressos de forma clara e coerente. Afinal, o objetivo em linhas gerais deve representar 
“[...] a imagem invertida do problema ou de uma de suas causas ou consequências” 
(TEIXEIRA, 2001 p. 17), o que não se constatou na presente análise. 

No que se refere à coerência externa entre o PMS e PPA, os resultados demonstram 
a coincidência dos objetivos, metas e ações estabelecidos em ambos os instrumentos, 
podendo-se afirmar, portanto que há total coerência externa. Este resultado por um lado 
aponta para a superação das dificuldades encontradas em outros estudos em que os 
instrumentos de planejamento da saúde (PMS e respectivas PASs, RAG) e os instrumentos 
de planejamento e orçamento de governo (PPA, LDO e a LOA), comumente não há a 
efetiva integração quanto a condução ou na formulação. Além disso, este resultado indica 
ainda possíveis efeitos dos esforços empreendidos pelo Ministério da Saúde, em especial a 
partir do PlanejaSUS em 2006, que certamente contribuíram para o aperfeiçoamento das 
práticas de planejamento em um município de grande porte como é o caso do  município 
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objeto desse estudo. Em verdade, pouco importa uma boa análise de situação da realidade e 
com o desenho de políticas coerentes internamente, se não houver coerência e integração 
com os instrumentos orçamentários, que em última análise, é o que garante os recursos 
necessários para a efetiva execução das políticas.    

Com relação à coerência externa entre o PMS, o PES e PNS, os resultados apontam 
que há coerência entre os três instrumentos. O fato de haver coerência externa em 
relação às políticas definidas no Plano Estadual e Nacional, sinaliza para integração de 
esforços no enfrentamento dos problemas de saúde que são comuns em todo o País, além 
do mais, pressupõe a observância do princípio do planejamento ascendente e integrado, do 
nível local até o federal orientado pelas necessidades de saúde da população, previsto na 
legislação, em especial a Lei 8080/90, a Lei Complementar 141/2012 e o Decreto 
7.508/2011. Há que se ponderar, todavia, que a elaboração de um PMS,  não pode correr o 
risco de negligenciar a definição de propostas de caráter específico que atendam aos 
problemas peculiares de cada local. 

Para concluir, entendemos que outros aspectos do PMS carecem de estudos que 
busque elucidar questões do tipo: compatibilização entre PAS e LOA; da existência de 
anualização das metas do Plano de Saúde; alocação dos recursos orçamentários na PAS 
coerente com a Lei Orçamentária Anual; análise de consistência técnica quanto as ações 
que, no ano especifico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do 
Plano de Saúde; identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento 
da PAS;  verificação da elaboração e envio para aprovação do respectivo Conselho de 
Saúde antes da data de encaminhamento da LDO do exercício correspondente. 

Tendo em vista que as normas de planejamento do SUS preconizam um processo 
de planejamento do SUS com revisões periódicas dos instrumentos de planejamento é 
possível que os documentos, objeto deste estudo, tenha sofrido revisões adequando as 
incompatibilidades aqui encontradas. Isto se coloca como objeto de pesquisa de 
aprofundamento para a constatação. Contudo é necessário reconhecer que, apesar dos 
problemas e desafios a serem superados pelos governos na área do planejamento e gestão 
da saúde, há avanços importantes que alimentam os ânimos da militância do SUS. 
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APÊNDICES 
 
Apêndice 1 – Matriz 1: Plano de Análise 
 

CATEGORIA 
DE ANÁLISE  OBJETIVOS  ROTEIRO PARA A PRODUÇÃO DOS DADOS FONTES DE 

VERIFICAÇÃO  

Plano Municipal de  
Saúde (PMS) 
 
 

Descrever os elementos 
constitutivos do PMS.  
 
 
Analisar a coerência interna dos PMS 

Análise do conteúdo dos diversos capítulos do Plano de Saúde, especialmente o 
relativo à análise de situação de saúde e ao capitulo dos objetivos, metas e ações. 
 
 

Análise 
documental do 
Plano 
Municipal de 
Saúde 2014-
2017/PAS-
2014 

Plano 
Plurianual 
(PPA) 

Analisar a coerência externa entre 
as propostas políticas do PPA com 
as propostas do PMS 

 Cotejar os objetivos, metas e ações do PPA com os objetivos, metas e ações dos PMS 
 
 

Análise 
documental do 
PPA 2012-
2014 

Plano Estadual 
de Saúde 
(PES) 

Analisar a coerência externa entre 
as propostas políticas do PES com 
as propostas do PMS 

Cotejar os objetivos do PES com os objetivos do PMS 
 
 

Análise 
documental do 
PES 2012-
2014 

Plano Nacional 
de Saúde 
(PNS) 

Analisar a coerência externa entre 
as propostas políticas do PNS 
com as propostas do PMS 

Cotejar os objetivos do PNS com os objetivos do PMS 
 
 

Análise 
documental do 
PES 2012-
2014 
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Apêndice 2 – Problemas identificados no Plano Municipal de Saúde 
 
 
PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 
 Problema 1: Alto índice de incidência de doenças negligenciadas como a   dengue, Leishmaniose; 
Problema 2: Altas taxas morbi-mortalidade por Doenças Crônicas Não Transmissíveis. As neoplasias, principalmente em pessoas na faixa 
etária de 50 a 59 anos. Para o sexo masculino, o câncer de próstata foi o que mais se destacou. O câncer de colo do útero foi o terceiro que 
se destacou de forma mais incidente. O câncer de mama é o mais frequente em mulheres e tem se mostrado de forma crescente. 
Problema 3: Aumento dos casos de morbi-mortalidade por doenças do aparelho circulatório levando a óbito precocemente afetando 
pessoas a partir dos 30 anos (pág. 19; 43; 137). 
Problema 4: Grande número de casos de sífilis congênitas e em gestantes ocasionados pela má qualidade do pré-natal ou assistência ao 
recém-nascido (pág. 19;79;81;131). 
Problema 5: Aumento de casos de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) com diagnóstico tardio ocasionando 
diversos óbitos (pág.19;81 ). 
Problema 6: Aumento de casos de morbi-martalidade provocados por violências (doméstica, sexual e lesões autoprovocadas) e por 
acidentes de trânsito (pág.19-23) 
 
 
PROBLEMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 Problema 7: Insuficiência de profissionais como os técnicos de enfermagem nas salas de vacina; 
Problema 8: Grande número de áreas de agentes comunitários de saúde descobertas; 
Problema 9: Inexistência de redes estruturadas para as ações de prevenção e atendimentos a violências contra a mulher, criança, idoso e 
violência auto-infringida no município. 
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Apêndice 3 – Matriz 2: para coleta dos dados -  relação de coerência interna dos problemas X objetivos do PMS 
Objetivo Problemas sensíveis ao objetivo % de 

consistência 
Classificação 

Saúde da população Sistema de saúde 
OBJETIVO 1: Fortalecer a Atenção Básica com 
prioridade na Estratégia Saúde da Família através do 
acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações 
desenvolvidas pelas equipes de acordo com os ciclos de 
vida: criança, adolescente, idoso, mulher e homem e das 
áreas técnicas da saúde escolar, prisional, alimentação 
especial e dos sistemas de informação, da organização e 
gestão do serviço e qualificação da prática clínica, 
garantindo melhoria no acesso e qualidade da assistência à 
saúde da população de Palmas-TO 

Problema 2: Altas taxas de morbi-
mortalidade por Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis; 
Problema 3: Aumento dos casos de morbi-
mortalidade por doenças do aparelho 
circulatório levando a óbito precocemente 
afetando pessoas a partir dos 30 anos; 
Problema 4: Grande número de casos de 
sífilis congênitas e em gestantes ocasionados 
pela má qualidade do pré-natal ou assistência 
ao recém-nascido; 

Problema 7: Insuficiência de 
profissionais técnicos de 
enfermagem nas salas de 
vacina; 
Problema 8: Grande número 
de áreas de agentes 
comunitários de saúde 
descobertas; 

 

50% 

Coerência 
Parcial 

OBJETIVO 2: Fortalecer a Atenção Especializada, 
ampliando o acesso da população aos serviços 
ambulatoriais de média e alta complexidade, sob a gestão 
municipal. 

Problema 5: Aumento de casos de 
HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) com diagnóstico 
tardio ocasionando diversos óbitos; 

Problema 9: Inexistência de 
redes estruturadas para as 
ações de prevenção e 
atendimentos a violências 
contra a mulher, criança, 
idoso e violência auto-
infringida no município. 

50% 

OBJETIVO 3: Fortalecer e implementar as  ações de  
urgência e  emergência, garantindo o  acesso aos 
serviços  através  do  atendimento  de  qualidade  e  
humanizado  nas  Unidades  de  Pronto Atendimento Norte 
e Sul e no Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – 
SAMU. 

Problema 6: Aumento de casos de morbi-
martalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões 
autoprovocadas) e por acidentes de 
trânsito. 

Problema 9: Inexistência de 
redes estruturadas para as 
ações de prevenção e 
atendimentos a violências 
contra a mulher, criança, 
idoso e violência auto-
infringida no município. 

50% 

 OBJETIVO 4: Garantir a regulação do acesso às consultas 
e  exames  de  média  e  alta  complexidade ambulatorial, 
sob a gestão municipal, observando a alternativa 
assistencial mais adequada às necessidades do cidadão, em 
tempo oportuno, aprimorando as atividades do efetivo 
controle e avaliação de serviços e da produção no âmbito 
do SUS. 

Sem evidência 

Problema 9: Inexistência de 
redes estruturadas para as 
ações de prevenção e 
atendimentos a violências 
contra a mulher, criança, 
idoso e violência auto-
infringida no município. 

50% 

 
OBJETIVO 5: Implementar a rede de Atenção 
Psicossocial, promovendo o atendimento a adultos, 
idosos, crianças e adolescentes com transtornos mentais e 
com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas. 

Problema 6: Aumento de casos de morbi-
martalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões 
autoprovocadas) e por acidentes de 
trânsito. 

Sem evidência 50% 

OBJETIVO 6: Fortalecer as ações de vigilância em 
saúde, de forma a propiciar a gestão em saúde, o 
conhecimento e detecção de mudanças nos fatores 
determinantes e condicionantes do processo saúde doença, 
recomendando e implementando medidas de promoção e 

Problema 1: Alto índice de incidência de 
doenças negligenciadas como a   dengue, 
Leishmaniose; 
Problema 5: Aumento de casos de 
HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 

Sem evidência 50% 
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proteção da saúde da população, prevenção de doenças e 
outros agravos a saúde coletiva. 

Transmissíveis (DST) com diagnóstico 
tardio ocasionando diversos óbitos; 
Problema 6: Aumento de casos de morbi-
martalidade provocados por violências 
(doméstica, sexual e lesões 
autoprovocadas) e por acidentes de 
trânsito. 

 OBJETIVO 7: Garantir assistência farmacêutica integral 
a população através de atendimento humanizado, com 
ênfase na necessária segurança, eficácia, qualidade e 
promoção do uso racional de medicamentos no âmbito 
do SUS. 

Sem evidência Sem evidência 0% 

  
OBJETIVO 8 DO PMS: Fortalecer a Gestão 
Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, através 
de ações de planejamento, monitoramento e avaliação 
das ações de saúde, educação e promoção, regulação, 
gestão do trabalho, controle social e auditoria, contribuindo 
para a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Sem evidência Sem evidência 0% 

 

Apêndice 4 – Matriz 3: para coleta dos dados -  relação de coerência interna dos objetivos X metas do PMS 

OBJETIVO 1: 

Fortalecer a Atenção Básica com prioridade na Estratégia Saúde da Família 
através do acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações desenvolvidas pelas 
equipes de acordo com os ciclos de vida: criança, adolescente, idoso, mulher e homem 
e das áreas técnicas da saúde escolar, prisional, alimentação especial e dos sistemas de 
informação, da organização e gestão do serviço e qualificação da prática clínica, 
garantindo melhoria no acesso e qualidade da assistência à saúde da população de 
Palmas-TO. 

Metas 
 Classificação das metas % de 

metas 
coerentes 

Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho 
Meta1: Ampliar a cobertura populacional 
atendida pela Atenção Básica de 64,44% para 
85% até 2017. X    

 Meta2: Ampliar anualmente em 10% o número 
de escolas e Unidades de Saúde participantes do 
Programa Saúde na Escola. X   
Meta3: Ampliar a oferta da assistência à saúde 
integral da criança em 60% das unidades de X   
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Saúde da Família até 2017. 
Meta4: Ampliar a oferta da assistência integral 
aos hipertensos e diabéticos em 100% das 
Unidades de Saúde da Família até 2017.  X  
Meta5: Ampliar a oferta dos serviços de coleta 
de material para realização de triagem neonatal 
(teste do pezinho) em 80% das Unidades de 
Saúde. 

 X 
 

Meta6: Ampliar a proporção para até 80% de 
acompanhamento das condicionalidades de 
saúde dos beneficiários com perfil saúde do 
Programa Bolsa Família até 2017. 

  X 
Meta7: Ampliar o número de Equipes de Saúde 
Bucal da Família (ESB) de 46 para 62 equipes 
até 2017. X   
Meta8: Ampliar o número de Equipes de Saúde 
da Família (ESF) de 52 para 68 equipes até 
2017. X   
Meta9: Atender anualmente 100% da demanda 
da dispensação de fórmulas infantis especiais, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
obedecendo aos critérios do protocolo 
estabelecido pela SEMUS. 

  X 

Meta10: Aumentar para 50% o percentual de 
partos normais até 2017.   X 
Meta11: Aumentar para 65% anualmente a 
proporção de nascidos vivos de mães com 07 
ou mais consultas de pré -natal tendo em vista a 
implementação das ações da Rede Cegonha. 

X  
 

Meta12: Capacitar 100% dos profissionais que 
atuam na Estratégia Saúde da Família e Equipes 
de Agente Comunitário de Saúde (ESF/EACS) 
de forma integrada, até 2017 

X  
 

Meta13: Construir 16 Unidades Básicas de 
Saúde até 2017. X   
Meta14: Executar em 2014, 100% das ações 
pactuadas, referentes ao Programa Olhar Brasil.  X  
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Meta15: Garantir anualmente a participação de 
50% dos profissionais da equipe gestora da 
Atenção Básica em capacitações, eventos 
técnicos, científicos em âmbito municipal, 
estadual e nacional. 

X  
 

Meta16: Garantir em 100% a implementação, 
assessoria, avaliação e monitoramento dos 
sistemas de informação de forma a garantir a 
alimentação sistemática dos mesmos (SISVAN, 
HIPERDIA e SISPRENATAL), até 2017. 

  X 

Meta17: Garantir o acesso aos serviços de 
saúde no âmbito ambulatorial, nas unidades de 
saúde de referência para atendimento de 100% 
da população prisional. 

  X 
Meta18: Garantir o acesso da população a 
medicamentos dos Programas Nacionais de 
Suplementação de ferro e vitamina A, em 100% 
das Uni dades de Saúde. 

  X 
Meta19: Implantação do Plano Municipal de 
Saúde da Pessoa Idosa em 100% das Unidades 
de Saúde da Família até 2017.   X 
Meta20: Implantar 03 Equipes de Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF) em 2014. X   
Meta21: implantar 03 equipes do Programa do 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) em 2014, 
sendo 02 Equipes Multidisciplinar de Atenção 
Domiciliar (EMAD) e 1 Equipe 
Multidisciplinar de Apoio (EMAP). 

X  
 

Meta22: Implantar anualmente os serviços 
referentes aos testes rápido de HIV, gravidez e 
sífilis em 100% das Unidades Básicas de 
Saúde. 

X  
 

Meta23: Implantar e implementar as ações de 
Saúde da Pessoa Idoso em 100% das Unidades 
de Saúde da Família.  X  
Meta24: Implantar e implementar grupos de 
idosos em 100% das Unidades de Saúde da 
Família até 2017.  X  
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Meta25: Implantar e manter nas Unidades 
Básicas de Saúde a utilização da Caderneta de 
Saúde do Adolescente até 2017.  X  
Meta26: Implantar grupos de gestantes com 
enfoque na adolescência em 10 Unidades de 
Saúde até 2017.  X  
Meta27: Implantar protocolos clínicos e de 
organização da Atenção Básica direcionados 
aos ciclos de vida em 100% das Unidades de 
Saúde da Família até 2017. 

X  
 

Meta28: Implementar anualmente em 70% as 
ações de Planejamento Reprodutivo nas 
Unidades de Saúde da Família até 2017.  X  
Meta29: Implementar em 100% das Unidades 
de Saúde da Família as ações preconizadas pela 
Política Nacional de Atenção Integral a Saúde 
do Homem (PNAISH) até 2017. 

 X 
 

Meta30: Manter a utilização da Caderneta de 
Saúde da Criança - Passaporte da Cidadania em 
100% das unidades da Rede Privada e Unidades 
de Saúde. 

 X 
 

Meta31: Manter o número de óbitos maternos 
anualmente em 23/100000 até 2017.  X  
Meta32: Ofertar capacitação a 75% dos 
profissionais de saúde, sobre a Linha do 
Cuidado para a Atenção Integral à Saúde da 
mulher, criança, adolescente e suas famílias em 
situação de violência. 

X  
 

Meta33: Proporcionar atendimento de 
consultas médicas na Atenção Básica referente 
a saúde de 100% dos adolescentes vivendo em 
conflito com a lei, em sistema de internação e 
internação provisória. 

 X 
 

Meta34: Realizar 01 (um) evento anualmente 
de Mostra de Experiências Exitosas da 
Estratégia Saúde da Família. X   
Meta35: Realizar anualmente atividades 
educativas sobre alimentação saudável em  X  
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100% das Unidades de Saúde da Família. 
Meta36: Reduzir a mortalidade infantil de 
9,35/1000 para 8,0/1000, até 2017.  X  
Meta37: Reduzir a taxa de hipertensos e 
diabéticos de 7% para 4% até 2017.  X  
Meta38: Reformar/ampliar 12 Unidades de 
Saúde até 2017. X   

Total      
OBJETIVO 2: Fortalecer a Atenção Especializada, ampliando o acesso da população aos serviços 

ambulatoriais de média e alta complexidade, sob a gestão municipal. 
Metas 

 Classificação das metas % de metas 
coerentes Classificação 

Geral Coerentes Incoerentes 
Atividades do 
processo de 

trabalho 
Meta39: Garantir a oferta em 100% de 
consultas e exames especializadas para a 
população própria e municípios referenciados 
pela Programação Pactuada Integrada - PPI. 

X 
    

Meta40: Ampliar 15% anualmente até 2017, o 
número de consultas, exames e demais 
procedimentos ambulatoriais especializados, 
ofertados pela rede municipal de saúde. 

X 
  

Meta41: Implantar Grupos de Trabalho de 
Humanização até 2017 em 100% das unidades 
de Saúde da Atenção Especializada. X   
Meta42: Revisar e Implementar até 2015,  
100%  dos Protocolos de Encaminhamento para 
Consultas médicas e Exames Especializados. X   
Meta43: Implantar em 2014 o Centro de 
Referência em Doenças Tropicais, com a fusão 
dos serviços ofertados pelo Núcleo de 
Assistência Henfil. 

X 
  

Meta44: Implantar até 2015, os Protocolos 
de Equipe Multiprofissional (Fisioterapia, 
Psicologia, Fonoaudiologia, Serviço Social, etc) 
nas Policlínicas e Centros de Referência. 

X 
  

Meta45: Implantar em 2015, 01 Centro de 
Especialidades odontológicas - CEO tipo I na X   
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região sul de Palmas. 
Meta46: Construir em 2014 o Centro 
Especializado de Consultas de Palmas-CECEP X   
Meta47: Reformar em 2014 a Policlínica da 
303 Norte, a Policlínica de Taquaralto e o 
Complexo de Atenção à Saúde de Taquaralto – 
CAS 

X 
  

Total    
OBJETIVO 3: Implementar a rede de Atenção Psicossocial, promovendo o atendimento a adultos, 

idosos, crianças e adolescentes com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Meta 
 Classificação das metas % de metas 

coerentes Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho Meta48: Implantar em 2014 a Unidade 
de Acolhimento Adulto-UA X     
Meta49: Construir e instalar em 2014 a 
Sede do Centro de Atenção psicossocial 
AD III 

X   

Meta50: Construir e instalar em 2014 a 
Sede do Centro de Atenção psicossocial 
II 

X   

Meta51: Construir e instalar ate 2014 a 
Sede do Centro de Atenção psicossocial 
Infanto Juvenil 

X   

Meta52: Implantar até 2016, 06 
projetos de Geração de Renda para os 
usuários do Programa de Saúde mental 

X   

Meta53: Implantar até 2016, 04 
projetos de Protagonismo dos usuários 
de Saúde mental 

X   

Total    
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OBJETIVO 4: 
Fortalecer e implementar as  ações de  urgência e  emergência, garantindo o  acesso 
aos serviços  através  do  atendimento  de  qualidade  e  humanizado  nas  Unidades  
de  Pronto Atendimento Norte e Sul e no Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – 
SAMU. 

Meta 
 Classificação das metas % de metas 

coerentes Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho Meta54: Garantir atendimento a 100% 
dos usuários do SUS no Serviço de 
Urgência e Emergência, sob a gestão 
municipal 

X  
   

Meta55: Capacitar anualmente, 20% 
dos profissionais da equipe gestora da 
Urgência e Emergência em eventos 
técnicos, científicos, locais, estaduais 
e/ou nacionais. 

X  
 

Meta56: Promover em parceria com o 
Núcleo de Urgência e Emergência - 
NEU, capacitação anual de 25% dos 
profissionais do SAMU e UPAS. 

X  
 

Meta57: Finalizar em 2014,100% da 
construção da Unidade de Pronto 
Atendimento Norte. 

X   

Meta58: Ampliar até 2016, o número 
de municípios cobertos pela Central de 
Regulação do SAMU de 07 para 14 
municípios. 

X  
 

Meta59: Manter o serviço de 
notificações de violência doméstica, 
sexual e outras violências em 100% das 
Unidades de Urgência e Emergência. 

X  
 

Total    
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OBJETIVO 5: 
Garantir a regulação do acesso às consultas e  exames  de  média  e  alta  complexidade 
ambulatorial, sob a gestão municipal, observando a alternativa assistencial mais 
adequada às necessidades do cidadão, em tempo oportuno, aprimorando as atividades do 
efetivo controle e avaliação de serviços e da produção no âmbito do SUS. 

Meta 
 Classificação das metas % de metas 

coerentes Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho Meta60: Contratualizar anualmente 
100% de consultas e exames de média 
e alta complexidade credenciados ao 
SUS, ofertados por esta municipalidade 
para a população própria e referenciada 
conforme os termos da Programação 
Pactuada e Integrada – PPI. 

X  

   

Total      

OBJETIVO 6: 
Fortalecer as ações de vigilância em saúde, de forma a propiciar a gestão em 
saúde, o conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e 
condicionantes do processo saúde doença, recomendando e implementando medidas 
de promoção e proteção da saúde da população, prevenção de doenças e outros agravos 
a saúde coletiva. 

Meta 
 Classificação das metas % de metas 

coerentes Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho Meta61: Realizar anualmente, nas 
gestantes usuárias do SUS testes de 
VDRL (sífilis) (0,29 para 02 testes por 
gestante) 

X  
   

Meta62: Reduzir anualmente em 25% o 
coeficiente de incidência de sífilis 
congênita de 4,9 para 2.0. 

X   

Meta63: Reduzir em 10% ao ano a 
incidência de aids em menores de 5 X   
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anos (de 5,4/100mil para 3,5/100mil 
Meta64: Aumentar até 2017, de 60% 
para 85% a proporção de cura de casos 
novos de tuberculose pulmonar 
bacilífera. 

X  
 

Meta65: Ampliar a realização de 
exames anti-HIV de 66,60% para 
100% dos casos novos de 
tuberculose. 

X  
 

Meta66: Reduzir anualmente em 10% 
ao ano o diagnóstico tardio de infecção 
pelo HIV, de 30,50% para 21,90% 

X   

Meta67: Aumentar a detectação de 
casos de hepatites virais em Palmas até 
2017, passando de 174 para 249. 

X   

Meta68: Aumentar até 2017, de 73% 
para 90% a proporção de cura nas 
coortes de casos novos de hanseníase. 

X   

Meta69: Aumentar a proporção de 
contatos X   
Meta70: Manter anualmente menor ou 
igual a 1(um) o número de óbitos por 
leishmaniose visceral. 

X   

Meta71: Manter anualmente a  busca 
ativa de casos de tracoma da população 
de escolares da rede pública do 1º ao 
5º ano do ensino fundamental dos 
municípios prioritários integrantes da 
região passando de 41,3% para >10%. 

X  

 

Meta72: Manter em menor que  0,01% 
a Incidência Parasitária Anual (IPA) de 
malária autóctone em Palmas. 

X     
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Meta73: Manter em 01 o número 
absoluto de óbitos por dengue, 
anualmente 

X   

Meta74: Ampliar de 88,95% para 
100% a proporção da cobertura de 
vacinas do calendário básico da criança 
com cobertura vacinal adequada, até 
2017. 

X  
 

Meta75: Manter anualmente o 
coeficiente de incidência de raiva 
humana em 0% 

X   

Meta76: Implantar,  anualmente  em  
25%  das  unidades  de  saúde,  a  
vigilância  das  zoonoses (hantavirose, 
febre maculosa, doença de Lyme, 
Leptospirose e brucelose) até 2017. 

X  
 

Meta77: Implantar em 2017 a 
vigilância epidemiológica das 
síndromes febris em Palmas. 

X   

Meta78: Manter  igual  ou  acima  de  
90%  as  fichas  de  notificação  dos  
acidentes  por  animais peçonhentos, 
com ações de vigilância e controle 
realizadas. 

  X 

Meta79: Aumentar a detecção de casos 
de Síndrome do Corrimento Uretral 
Masculino em 10% ao ano, passando de 
38 para 56 casos detectados. 

X  
 

Meta80: Manter superior a 80%  o 
encerramento oportuno das doenças 
compulsórias registradas no SINAN, em 
até 60 dias a partir da data de 

  X 
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notificação. 
Meta81: Investigar anualmente, 80% 
os óbitos infantis e fetais.   X 
Meta82: Investigar anualmente, 100% 
dos óbitos maternos   X 
Meta83: Ampliar de 85% para 90% a 
investigação dos óbitos em mulheres em 
idade fértil 

  X 
Meta84: Manter superior a 95%, a 
proporção de registro de óbitos com 
causa básica definida. 

  X 
Meta85: Reduzir  a  taxa  mortalidade 
prematura  (<70  anos)  por  DCNT  
(Doenças do Aparelho Circulatório, 
Neoplasias, Diabetes mellitus, Doenças 
Respiratórias Crônicas ) em 2% ao ano 
passando de 96/100mil para 88/100mil 

X   

Meta86: Aumentar o coeficiente de 
detectação de casos de violência 
doméstica, sexual em 10% ao ano 
passando de 166 para 200 notificações 
ao ano. 

X   

Meta87: Ampliar de 33% para 80% o 
número de municípios da área de 
abrangência do CEREST Regional de 
Palmas  com casos de doenças ou 
agravos relacionados  ao trabalho 
notificados, até 2017. 

X   

Meta88: Manter em 100% a proporção 
de análise realizadas em amostras de 
água para consumo humano quanto aos 
parâmetros coliformes totais, cloro 

  X 
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residual livre e turbidez 
Meta89: Executar, anualmente, 25% 
das ações de vigilância dispostas do 
Plano Municipal de Enfrentamento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) até 2017 

  X 

Meta90: Reduzir anualmente índice de 
mortalidade relacionada a acidentes de 
trânsito, passando de 30/100000 para 
24/100000 

X   

Meta91: Implantar em 2017 o 
programa VIGIPEQ (Vigilância em 
Saúde de Populações Expostas a 
Contaminantes Químicos), com a 
estruturação do Programa VIGIQUIM 

  X 

Meta92: Elaborar o Plano Municipal de 
Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Agrotóxicos até 2017 

X   

Meta93: Editar, anualmente, duas 
publicações relacionadas à análise da 
situação de saúde de Palmas e ações de 
vigilância das doenças e agravos 
transmissíveis e não transmissíveis. 

  X 

Meta94: Implementar,  anualmente,  
25%  das  atividades   X   
Meta95: Investigar 100 % dos surtos 
com ocorrência no território de Palmas, 
até 2017 

  X 
Meta96: Realizar 2 reuniões 
intersetoriais do Comitê CIEVS, 
anualmente, até 2017. 

  X 
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Meta97: Elaborar  o  Plano  Municipal  
de  Contingência  em  Desastres  
Naturais  do  Programa 
VIGIDESASTRES em Palmas até 2017. 

X   

Meta98: Manter em 100% a realização 
de inspeção sanitária nos 
estabelecimentos cadastrados na VISA 
em Palmas, até 2017. 

  X 

Total    
OBJETIVO 7: Garantir assistência farmacêutica integral a população através de atendimento 

humanizado, com ênfase na necessária segurança, eficácia, qualidade e promoção 
do uso racional de medicamentos no âmbito do SUS. 

Meta 
 Classificação das metas % de metas 

coerentes Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho Meta99: Fornecer anualmente 100% 
dos medicamentos da Relação 
Municipal de Medicamentos 
Essenciais - REMUME aos usuários do 
SUS do município de Palmas. 

X  
   

Meta100: Implantar em 2016, a Central 
de Abastecimento Farmacêutico – CAF. X     
Meta101: Implantar até 2014 X   
Meta102: Disponibilizar em 2014, 01 
Farmacêutico para acompanhar a 
Equipe da Estratégia de Saúde da 
Família aos usuários da zona rural. 

X  
 

Meta103: Fornecer,  anualmente  
Medicamentos a  100%  dos  usuários 
cadastrados na  Portaria  nº 1085/2006, 
ratificados pela Portarias de nºs 

  X 
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689/2008 e 193/2012. 
Meta104: Redução do número de 
demandas judiciais para concessão de 
medicamentos especiais de 144 para 
100 até 2017. 

 X 
 

Total      
OBJETIVO 8: 

OBJETIVO 8 DO PMS: Fortalecer a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito 
do SUS, através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação das ações de 
saúde, educação e promoção, regulação, gestão do trabalho, controle social e auditoria, 
contribuindo para a consolidação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Meta 
 Classificação das metas % de metas 

coerentes Classificação 
Geral Coerentes Incoerentes 

Atividades do 
processo de 

trabalho Meta105: Implantar em 2014 o 
Programa Integrado de Residências em 
Saúde; 

X     

Meta106: Implementar em 100% das 
Unidades de Saúde o telessaúde e o 
telemedicina; 

X   
Meta107: Manter 100% do Programa 
Municipal de Bolsa de Estudo e 
Pesquisa para os Programas de 
Educação pelo Trabalho; 

  X 
  

Meta108: Realizar até 2017, 10 
Oficinas de Educação Popular em 
Saúde para a criação da Rede de 
Educadores Populares em Saúde; 

  X 

Meta109: Realizar até 2017, 12 
campanhas educativas com as brigadas 
estudantis de promoção da saúde; 

 X  
Meta110: Ofertar  até  2017,  32  
cursos  de  BLS, X   
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Meta111: Instituir anualmente 1 Grupo 
de Teatro "Cultura e Saúde"; X   
Meta112: Interligar em 2014, a rede de 
saúde na Rede de fibra óptica da 
Metrotins; 

  X 
Meta113: Realizar  até 2017, auditoria 
ordinária em 80% nas unidades de 
saúde e dos prestadores de serviços 
credenciados; 

X   

Meta114: Realizar anualmente 
auditoria extraordinária em 100% das 
demandas decorrentes de denúncias 
espontâneas. 

X   

Meta115: Intensificar em  100%  a  
alimentação do  SIOPS  Municipal  
(Sistema  de  Informação  de Públicos 
em Orçamentos Públicos em Saúde); 

  X 

Meta116: Implantar em 2017, a mesa 
de negociação Permanente do SUS; X   
Meta117: Criar em 2014 um grupo de 
trabalho para discussão dos Planos de 
Carreiras, Cargos e Vencimentos; 

X     

Meta118: Capacitar anualmente 100% 
dos Conselheiros municipais; X   
Meta119: Realizar em 2015 a X 
Conferência Municipal de Saúde; X   
Meta120: Implantar até 2017, 08 novos 
Conselhos Locais de Saúde; X   
Meta121: Implantar em 2014 Serviço e 
Sistema de Informação Operador 
Logística; 

X   
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Meta122: Implantar em 2014 Sistema 
Integrado de Gestão em Saúde; X   
Meta123: Implantar em 2014, 
Consórcio Intermunicipal de Serviços 
de Saúde entre Palmas e os 
municípios da região; 

X   

Meta124: Proporcionar atendimento a 
100% dos pacientes referenciados no 
consórcio intermunicipal de acordo com 
a pactuação estabelecida entre os entes; 

 X  

Meta125: Fornecer anualmente TFD - 
Tratamento Fora Domicílio municipal a 
100% dos usuários que necessitam do 
benefício; 

 X  

Meta126: Promover anualmente, 
capacitação dos servidores da 
Regulação, Controle e Avaliação, e 
de100% das unidades e prestadores de 
serviços credenciados; 

X   

Meta127: Manter atualizado em 100% 
o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde-CNES- da 
rede pública e privada sob gestão 
municipal; 

  X 
  

Meta128: Descentralizar o cadastro do 
Cartão Nacional de Saúde – CNS para 
100% das Unidades de Saúde da 
Família até 2017; 

X   

Meta129: Realizar, o monitoramento e 
a avaliação quadrimestral do 
cumprimento das metas previstas em 
100% dos instrumentos de gestão do 

  X 
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SUS; 
Meta130: Conduzir 100% a elaboração 
e a revisão dos instrumentos de gestão 
do SUS, obedecendo aos prazos da 
periodicidade de cada instrumento; 

  X 

Meta131: Encaminhar e apresentar 
junto ao Conselho Municipal 100% 
dos instrumentos de gestão do SUS; 

  X 
Meta132: Alimentar no Sistema de 
Apoio ao Relatório de Gestão – 
SARGSUS – 100% dos dados do 
relatório de gestão; 

  X 

Meta133: Acompanhar e alimentar 
100% do Sistema de Monitoramento 
de Obras – SISMOB e Sistema 
Fundo a Fundo do Ministério da Saúde 
nos projetos desenvolvidos pela gestão; 

  X 

Meta134: Realizar a elaboração e a 
revisão de 100% dos instrumentos 
orçamentários. 

X     

Meta135: Acompanhar e executar 
100% atividades operacionais e de 
apoio às ações de saúde executadas 
pelo gabinete e áreas técnicas; 

  X 

Meta136: Prestar assessoramento 
técnico-jurídico a 100% dos 
processos, consultas ou questões 
apresentadas. 

  X 

Meta137: Manter 100% dos serviços 
administrativos gerais.   X 

RESUMO 
O que propõe o objetivo: Objetivo 1 (vide apêndice 4) 
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Metas (vide apêndice 4) 
Classificação das metas 

Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 7, Meta 8, Meta 11, Meta 12, 
Meta 13, Meta 15, Meta 20, Meta 21, Meta 22, Meta 27, 
Meta 32, Meta 34, Meta 38 

X (16)   42,10 
Meta 4, Meta 5, Meta 14, Meta 31, Meta 36, Meta 37,  X (6)  15,78 
Meta 6, Meta 9, Meta 10, Meta 16, Meta 17, Meta 18, Meta 
19, Meta 23, Meta 24, Meta 25, Meta 26, Meta 28, Meta 29, 
Meta 30, Meta 33, Meta 35 

  X (16) 42,10 
Total de Metas: 38  

O que propõe o objetivo: Objetivo 2 (vide apêndice 4) 

Metas (vide apêndice 4) 
Classificação das metas 

Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 39, Meta 40, Meta 41, Meta 42, Meta 43, Meta 44, 
Meta 45, Meta 46, Meta 47 X (9)   100 

Sem evidência  0  0 
Sem evidência   0 0 

Total de Metas: 9  
O que propõe o objetivo: Objetivo 3 (vide apêndice 4) 
Metas (vide apêndice 4) Classificação das metas 

 Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 48, Meta 49, Meta 50, Meta 51, Meta 52, Meta 53 X (6)   100 
Sem evidência  0  0 
Sem evidência   0 0 

Total de Metas: 6  
O que propõe o objetivo: Objetivo 4 (vide apêndice 4) 
Metas (vide apêndice 4) Classificação das metas 
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 Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 54, Meta 55, Meta 56, Meta 57, Meta 58, Meta 59 X (6)   100 
Sem evidência  0  0 
Sem evidência   0 0 

Total de Metas: 6  
O que propõe o objetivo: Objetivo 5 (vide apêndice 4) 
Metas (vide apêndice 4) Classificação das metas 

 Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 60 X (1)   100 
Sem evidência  0  0 
Sem evidência   0 0 

Total de Metas: 1  
O que propõe o objetivo: Objetivo 6 (vide apêndice 4) 
Metas (vide apêndice 4) Classificação das metas 

 Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 61, Meta 62, Meta 63, Meta 64, Meta 65, Meta 66, 
Meta 67, Meta 68, Meta 69, Meta 70, Meta 71, Meta 72, 
Meta 73, Meta 74, Meta 75, Meta 76, Meta 77, Meta 79, 
Meta 85, Meta 86, Meta 87, Meta 90, Meta 92, Meta 97, 

X (24)  
 

63,15 

Sem evidência  0  0 
Meta 78, Meta 80, Meta 81, Meta 82, Meta 83, Meta 84, 
Meta 88, Meta 89, Meta 91, Meta 93, Meta 94, Meta 95, 
Meta 96, Meta 98 

  X (14) 36,84 
Total de Metas: 38  

O que propõe o objetivo: Objetivo 7 (vide apêndice 4) 
Metas (vide apêndice 4) Classificação das metas 
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 Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 99, Meta 100, Meta 101, Meta 102. X (4)   66,66 
Meta 104  X (1)  16,66 
Meta 103   X (1) 16,66 

Total de Metas: 6  
O que propõe o objetivo: Objetivo 8 (vide apêndice 4) 
Metas (vide apêndice 4) Classificação das metas 

 Coerentes Incoerentes 
 

Atividade do 
processo de 

trabalho 
% meta 

Meta 105, Meta 106, Meta 110, Meta 111, Meta 113, Meta 
114, Meta 116, Meta 117, Meta 118, Meta 119, Meta 120, 
Meta 121, Meta 122, Meta 123, Meta 126, Meta 128,  Meta 
134 

X (17)  
 

51,51 

Meta 109, Meta 124, Meta 125  X (3)  9,09 
Meta 107, Meta 108, Meta 112, Meta 115, Meta 127, Meta 
129, Meta 130, Meta 131, Meta 132, Meta 133, Meta 135, 
Meta 136, Meta 137.   X (13) 39,39 

Total de Metas: 33  
Total geral de metas: 137 
Total geral de coerentes: 83 
Total geral de incoerentes: 10 
Total geral de Ativ. Proc. Trabalho: 44 

60,58% (Coerentes) 
7,29% (Incoerentes) 
32,11% (Atividades do processo de trabalho) 
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Apêndice 5 – Matriz 4: para coleta dos dados -  relação de coerência interna dos objetivos e metas X ações do PMS 
Objetivos do PMS Metas coerentes Ações 

coerentes 
Ações 

incoerentes 
% de ações 
coerentes Classificação 

Objetivo 1 38 24 0 100% 

Totalmente 
coerente 

Objetivo 2 9 8 0 100% 
Objetivo 3 6 5 0 100% 
Objetivo 4 6 6 0 100% 
Objetivo 5 1 1 0 100% 
Objetivo 6 38 5 0 100% 
Objetivo 7 6 7 0 100% 
Objetivo 8 33 30 0 100% 

 
Apêndice 6 – Matriz 5: para coleta de dados - relação de coerência externa dos objetivos do PMS X objetivos do PPA  

Objetivos do PMS 
Objetivos do 

PPA 
coincidente 
com PMS 

Objetivos próprios % 
Objetivos 
do PPA 

coincidentes 
c/ PMS 

Classificação PMS PPA 
OBJETIVO 1 DO PMS: Fortalecer a Atenção Básica com 
prioridade na Estratégia Saúde da Família através do 
acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações 
desenvolvidas pelas equipes de acordo com os ciclos de vida: criança, 
adolescente, idoso, mulher e homem e das áreas técnicas da saúde 
escolar, prisional, alimentação especial e dos sistemas de informação, 
da organização e gestão do serviço e qualificação da prática clínica, 
garantindo melhoria no acesso e qualidade da assistência à saúde da 
população de Palmas-TO. 

Sim não não 

100%  
OBJETIVO 2 DO PMS: Fortalecer a Atenção Especializada, 
ampliando o acesso da população aos serviços ambulatoriais de média 
e alta complexidade, sob a gestão municipal. Sim não não 
OBJETIVO 3 DO PMS: Implementar a rede de Atenção 
Psicossocial, promovendo o atendimento a adultos, idosos, crianças e 
adolescentes com transtornos mentais e com necessidades decorrentes Sim não não 
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do uso de álcool e outras drogas. 
OBJETIVO 4 DO PMS: Fortalecer e implementar as  ações de  
urgência e  emergência, garantindo o  acesso aos serviços  através  
do  atendimento  de  qualidade  e  humanizado  nas  Unidades  de  
Pronto Atendimento Norte e Sul e no Serviço de Atendimento Móvel 
às Urgências – SAMU. 

Sim não não 

OBJETIVO 5 PMS: Garantir a regulação do acesso às consultas e  
exames  de  média  e  alta  complexidade ambulatorial, sob a gestão 
municipal, observando a alternativa assistencial mais adequada às 
necessidades do cidadão, em tempo oportuno, aprimorando as 
atividades do efetivo controle e avaliação de serviços e da produção 
no âmbito do SUS. 

Sim não não 

OBJETIVO 6 PMS: Fortalecer as ações de vigilância em saúde, 
de forma a propiciar a gestão em saúde, o conhecimento e 
detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do 
processo saúde doença, recomendando e implementando medidas de 
promoção e proteção da saúde da população, prevenção de doenças e 
outros agravos a saúde coletiva. 

Sim não não 

OBJETIVO 7 PMS: Garantir assistência farmacêutica integral a 
população através de atendimento humanizado, com ênfase na 
necessária segurança, eficácia, qualidade e promoção do uso 
racional de medicamentos no âmbito do SUS. 

Sim não não 
OBJETIVO 8 DO PMS: Fortalecer a Gestão Estratégica e 
Participativa no âmbito do SUS, através de ações de 
planejamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde, 
educação e promoção, regulação, gestão do trabalho, controle social e 
auditoria, contribuindo para a consolidação do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

Sim não não 

 
Apêndice 7 – Matriz 6: para coleta de dados - relação de coerência externa das Metas do PMS X Metas do PPA  

METAS DO PMS (vide apêndice 4) 
*METAS DO PPA 
COINCIDE COM 

PMS 
Há metas específicas? 

PMS PPA 
Meta 1 a 137 Sim não não 

* As metas do PPA de 1 a 137 coincidem com as do PMS 
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Apêndice 8 – Matriz 7: Síntese da relação de coerência externa das Metas do PMS X Metas do PPA 
Coerência externa PMS X PPA (vide apêndice 7) 

Nº metas do PMS Nº metas do PPA Nº metas do PMS 
coincidentes c/ PPA 

Nº metas do PMS não 
coincidentes c/ PPA 

% metas do PMS 
coincidentes c/ PPA Classificação 

137 128 128 9 93,43 
Coerência 

parcial 
avançada 

 
Apêndice 9 – Matriz 8: para coleta de dados - relação de coerência externa das Ações do PMS X Ações do PPA  
 

AÇÕES DO PMS 
AÇÕES DO PPA 
COINCIDE COM 

PMS 
AÇÕES PRÓPRIAS 
PMS PPA 

Ação 1: Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde Sim - - 
Ação 2: Ampliação das Equipes de Saúde da Família Sim - - 
Ação 3: Ampliação de Equipes de Saúde Bucal Sim - - 
Ação 4: Construção de Unidades de Saúde da Família e Pólos de Academia Sim - - 
Ação 5: Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde Rural Sim - - 
Ação 6:  Apoio ao fortalecimento das Ações da Atenção Básica Sim - - 
Ação 7: Implantação de Equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF Sim - - 
Ação 8: Implantação e Manutenção do Programa de Atendimento Domiciliar - 
"MELHOR EM CASA" 

Sim - - 
Ação 9: Implantação e manutenção do projeto Acolhimento da Demanda Espontânea Sim - - 
Ação 10: Fortalecimento do PMAQ - AB no município Sim - - 
Ação 11: Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Sim - - 
Ação 12: Fortalecimento das ações de alimentação e nutrição Sim - - 
Ação 13: Atenção nutricional a crianças portadoras de Alergia Alimentar Sim - - 
Ação 14: Atenção a Saúde integral dos Hipertensos e Diabéticos nas USF Sim - - 
Ação 15: Atenção a Saúde Integral da Criança nas USF Sim - - 
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Ação 16: Fortalecimento das Ações de Redução da mortalidade infantil Sim - - 
Ação 17: Atenção à Saúde da Gestante - Programa Rede Cegonha Sim - - 
Ação 18: Capacitação dos Profissionais em Saúde das Unidades Básicas de Saúde - UBS Sim - - 
Ação 19: Atenção à Saúde do Adolescente Sim - - 
Ação 20: Atenção a Saúde do Homem (PNAISH) e à população prisional Sim - - 
Ação 21: Atenção à Saúde da Pessoa Idosa Sim - - 
Ação 22: Fortalecimento das ações do Programa Saúde na Escola – PSE Sim - - 
Ação 23: Execução do Projeto Olhar Brasil Sim - - 
Ação 24: Manutenção de Recursos Humanos na Atenção Básica Sim - - 
Ação 25: Fortalecimento da Rede de Atenção Especializada Sim - - 
Ação 26: Manutenção do Centro de Referência em Doenças Tropicais Sim - - 
Ação 27: Implantação do Centro de Referência em Doenças Tropicais Sim - - 
Ação 28: Construção do Centro Especializado de Consultas de Palmas – CECEP Sim - - 
Ação 29: Reforma de Unidades de Saúde da Rede de Atenção Especializada Sim - - 
Ação 30: Manutenção dos Serviços Especializados Essenciais Sim - - 
Ação 31: Manutenção do laboratório Municipal Sim - - 
Ação 32: Manutenção de Recursos Humanos na Atenção Especializada Sim - - 
Ação 33: Manutenção da Política de Saúde Mental Álcool e outras Drogas Sim - - 
Ação 34: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Sim - - 
Ação 35: Estruturação Física da Rede de Atenção Psicossocial Sim - - 
Ação 36: Implantação da Unidade de Acolhimento Adulto Sim - - 
Ação 37: Manutenção Recursos Humanos da Atenção Psicossocial Sim - - 
Ação 38: Manutenção dos serviços de Urgência e Emergência - UPAs e SAMU Sim - - 
Ação 39:  Capacitação dos Profissionais de Urgência e Emergência Sim - - 
Ação 40: Implementação da Unidade de Pronto Atendimento Sul - UPA Sul Sim - - 
Ação 41: Fortalecimento das Ações de Atenção a Pessoas em Situação de Violências 
(AÇÃO NÃO ORÇAMENTÁRIA) - Sim - 
Ação 42: Manutenção de recursos humanos na Urgência e Emergência Sim - - 
Ação 43: PPA-P Implantação da Unidade de Pronto atendimento Norte - UPA Norte Sim - - 
Ação 44: Manutenção do financiamento dos Serviços Privados de Média e alta 
complexidade 

Sim - - 
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Ação 45: Promoção da educação permanente em saúde nas áreas da Vigilância em Saúde Sim - - 
Ação 46: Manutenção de Recursos Humanos da Vigilância em Saúde Sim - - 
Ação 47: Desenvolvimento de Projetos Especiais em Vigilância em Saúde Sim - - 
Ação 48: Fortalecimento das Ações de Informação, Educação e Comunicação em Saúde Sim - - 
Ação 49: Manutenção das ações de Vigilância em Saúde Sim - - 
Ação 50: Manutenção da Política de Assistência Farmacêutica em Serviços 
Especializados 

Sim - - 
Ação 51: Manutenção da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica Sim - - 
Ação 52: Implantação do Sistema de Gestão Informatizado – Hórus – AÇÃO NÃO 
ORÇAMENTÁRIA - Sim - 
Ação 53: Promoção da Política da Assistência Farmacêutica Sim - - 
Ação 54: Manutenção da Farmácia Popular do Brasil Sim - - 
Ação 55: Manutenção da Política de Assistência Farmacêutica em Resposta às Demandas 
Judiciais 

Sim - - 
Ação 56: Manutenção de Recursos Humanos na Assistência Farmacêutica Sim - - 
Ação 57: Implantação e manutenção do Programa Integrado de Residências em Saúde Sim - - 
Ação 58: Manutenção e implementação dos serviços Telessaúde e do Telemedicina Sim - - 
Ação 59: Implantação e Manutenção do Programa Municipal de Bolsas de Estudo e 
Pesquisa Sim - - 
Ação 60: Promoção de Oficinas de Educação Popular em Saúde Sim - - 
Ação 61: Promoção de Campanhas educativas com as brigadas de promoção da saúde Sim - - 
Ação 62: Oferta de cursos de habilitação em subespecialidades da Urgência e Emergência Sim - - 
Ação 63: Interligação e manutenção da rede de saúde de Palmas na Rede de fibra óptica 
da Metrotins Sim - - 
Ação 64: Manutenção da política nacional de gestão estratégica e participativa – 
participaSUS Sim - - 
Ação 65: Manutenção das Ações de Educação Permanente e Educação Popular em Saúde Sim - - 
Ação 66: Fortalecimento da política de gestão do SUS do município Sim - - 
Ação 67: Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde Sim - - 
Ação 68: Manutenção do Complexo Regulador Municipal Sim - - 
Ação 69: Manutenção dos serviços do Tratamento Fora de Domicílio – TFD Sim - - 
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Ação 70: Manutenção da Ouvidoria Municipal do SUS Sim - - 
Ação 71: Manutenção das atividades descentralizadas do Cartão Nacional de Saúde – 
CNS Sim - - 
Ação 72: Capacitação dos servidores da Regulação, Controle e Avaliação Sim - - 
Ação 73: Implementação das atividades de monitoramento e avaliação dos serviços 
próprios e credenciados – AÇÃO NÃO ORÇAMENTÁRIA - Sim - 
Ação 74: Manutenção dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Sim - - 
Ação 75: Implantação do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde – AÇÃO NÃO 
ORÇAMENTÁRIA - Sim - 
Ação 76: Manutenção de Recursos Humanos na Regulação, Controle e Avaliação Sim - - 
Ação 77: Implantação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão em Saúde Sim - - 
Ação 78: Implantação e manutenção do serviço Operador Logística Sim - - 
Ação 79: Manutenção do Sistema de Gestão em Saúde Sim - - 
Ação 80: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - Sim - 
Ação 81: Manutenção de Recursos Humanos - Sim - 
Ação 82: Pagamento de Adicional de Insalubridade e Diferenças - Sim - 
Ação 83: Manutenção de prédios públicos - Sim - 
Ação 84: Ampliação da Infraestrutura Administrativa - Sim - 
Ação 85: Manutenção de Serviços de Informática - Sim - 
Ação 86: Manutenção da Frota Municipio - Sim - 

Ações do PPA que não consta no PMS/PAS   
1 Construção do Centro Especializado de Consultas de Palmas - CECEP - Sim 
2 Construção da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF - Sim 

Síntese da relação de coerência externa das Ações do PMS X Ações do PPA 
Nº de ações do 

PMS/PAS 
Nº de ações do 

PPA 
Nº ações do PMS 

coincidentes c/ PPA 
Nº de ações do PMS não 

coincidentes c/ PPA 
% de ações do PMS 
coincidentes c/ PPA Classificação 

86 77 77 11 87,20 
Coerência 

parcial 
avançada 
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Apêndice 10 – Políticas (objetivos) do Plano Estadual de Saúde e Plano Nacional de Saúde 
 
OBJETIVOS DO PES:  
Objetivo 1 do PES: Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Primária com qualidade e resolutividade, contribuindo no 
processo de organização das Redes de Atenção a Saúde, por meio das áreas estratégicas e ciclos de vida fortalecendo a Política de Atenção  
Primária nos municípios. 
Objetivo 2 do PES: Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população aos serviços de atenção 
especializada (média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar). 
Objetivo 3 do PES: Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas. 
Objetivo 4 do PES: Promover atenção integral à saúde da mulher, criança e adolescente no Estado do Tocantins, visando garantir acesso 
Objetivo 5 do PES: Implementar o Plano Estadual de Políticas sobre Álcool e outras Drogas por meio da elaboração, articulação, 
construção e o monitoramento das políticas sobre álcool e outras drogas, do aperfeiçoamento dos marcos institucionais e legais e do 
fortalecimento da atuação dos Conselhos Municipais sobre Drogas, intensificando o enfrentamento às drogas. 
Objetivo 6 do PES: Garantir assistência farmacêutica integral através do atendimento humanizado, fornecendo produtos de qualidade com 
ênfase no uso racional de medicamentos no âmbito do SUS. 
Objetivo 7 do PES: Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epidemiológica, sanitária e ambiental à saúde da população por 
meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde. 
Objetivo 8 do PES: Viabilizar a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, fortalecendo as relações interfederativa, intra-
institucional e institucional através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação da gestão, controle, auditoria, assistência jurídica, 
ouvidoria comunicação, gestão e regulação do trabalho e controle social, com centralidade na garantia de acesso e gestão por resultados. 
Objetivo 9 do PES: - Qualificar os trabalhadores dos Sistema Único de Saúde do Tocantins com vistas a melhoria dos serviços ofertados. 
Objetivo 10 do PES: Contribuir para a diminuição das doenças tropicais subsidiando e apoiando o Sistema Único de Saúde (SUS) com 
alternativas inovadoras e eficientes, geradas e disseminadas através da pesquisa, ensino e informação em saúde, com enfoque em Medicina 
Tropical. 
Objetivo 11 do PES: Assegurar a auto-suficiência e qualidade do sangue e seus componentes para atender a demanda transfusional das 
unidades de saúde do Tocantins, viabilizando a assistência aos portadores de doenças hematológicas no âmbito do SUS.  
Objetivo 12 do PES: Promover o planejamento e execução da política de comunicação do estado, articulando e divulgando as ações de 
governo, assessorando o governador no seu relacionamento com a imprensa e a comunidade. 
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OBJETIVOS DO PNS:  
Objetivo 1 do PNS: Garantir  acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 
necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada. 
Objetivo 2 do PNS: Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências, com expansão e adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de prontos-socorros e centrais de regulação, articulada às outras redes de atenção 
Objetivo 3 do PNS: Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede Cegonha, com ênfase nas áreas 
e populações de maior vulnerabilidade. 
Objetivo 4 do PNS: Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de crack e outras drogas. 
Objetivo 5 do PNS: Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao 
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de promoção e prevenção. 
Objetivo 6 do PNS: Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, com 
observância às práticas de saúde e às medicinas tradicionais, com controle social, e garantia do respeito às especificidades culturais. 
Objetivo 7 do PNS: Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. 
Objetivo 8 do PNS: Garantir da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 
Objetivo 9 do PNS: Contribuir para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho 
dos trabalhadores do SUS. 
Objetivo 10 do PNS: Implementar novo modelo de gestão e instrumentos  de relação federativa, com centralidade  na  garantia  do  
acesso, gestão  participativa  com  foco  em  resultados,  participação  social e financiamento estável. 
Objetivo 11 do PNS: Qualificar instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS. 
Objetivo 12 do PNS: Fortalecer o complexo industrial e de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda 
nacional de desenvolvimento econômico, social, sustentável reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde e da assistência farmacêutica no 
âmbito do SUS. 
Objetivo 13 do PNS: Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar, articulado a relação público-privado, gerando maior 
racionalidade e qualidade no setor saúde. 
Objetivo 14 do PNS: Promover internacionalmente os interesses brasileiros no campo da saúde, em conformidade com as diretrizes da 
Política Externa Brasileira. 
Objetivo 15 do PNS: Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental, de forma sustentável, para promoção da saúde e 
redução das desigualdades sociais. 
Objetivo 16 do PNS: Contribuir para erradicar a extrema pobreza no país. 
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Apêndice 11 – Matriz 9:  para coleta dos dados – relação de coerência externa dos objetivos do PMS X objetivos do PES  
 

Coerência externa do PMS em relação ao PES (correspondência) Objetivos 
próprios 

Objetivo PMS Objetivos do PES Coerente PMS PES 
 Fortalecer a Atenção Básica com prioridade 

na Estratégia Saúde da Família através do 
acompanhamento, avaliação e monitoramento 
das ações desenvolvidas pelas equipes de acordo 
com os ciclos de vida: criança, adolescente, 
idoso, mulher e homem e das áreas técnicas da 
saúde escolar, prisional, alimentação especial e 
dos sistemas de informação, da organização e 
gestão do serviço e qualificação da prática 
clínica, garantindo melhoria no acesso e 
qualidade da assistência à saúde da população de 
Palmas-TO. 

 Promover o acesso da população aos serviços 
de Atenção Primária com qualidade e 
resolutividade, contribuindo no processo de 
organização das Redes de Atenção a Saúde, por 
meio das áreas estratégicas e ciclos de vida 
fortalecendo a Política de Atenção Primária nos 
municípios. 

 Promover atenção integral à saúde da mulher, 
criança e adolescente no Estado do Tocantins, 
visando garantir acesso universal, igualitário e 
resolutivo nos serviços de atenção primária, 
média e alta complexidade. 

Sim - - 

 Implementar a rede de Atenção Psicossocial, 
promovendo o atendimento a adultos, idosos, 
crianças e adolescentes com transtornos mentais 
e com necessidades decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas. 

 Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, 
com ênfase no enfrentamento da dependência 
de Crack e outras drogas. 

 Implementar o Plano Estadual de Políticas 
sobre Álcool e outras Drogas por meio da 
elaboração, articulação, construção e o 
monitoramento das políticas sobre álcool e 
outras drogas, do aperfeiçoamento dos marcos 
institucionais e legais e do fortalecimento da 
atuação dos Conselhos Municipais sobre 
Drogas, intensificando o enfrentamento às 
drogas. 

Sim - - 

 Fortalecer a Atenção Especializada, ampliando o 
acesso da população aos serviços ambulatoriais 
de média e alta complexidade, sob a gestão 
municipal. 

 Ampliar o acesso ao atendimento com 
qualidade das necessidades de saúde da 
população aos serviços de atenção 
especializada (média e alta complexidade 
ambulatorial e hospitalar). 

Sim - - 

 Fortalecer e implementar as  ações de  
urgência e  emergência, garantindo o  acesso 
aos serviços  através  do  atendimento  de  
qualidade  e  humanizado  nas  Unidades  de  

Sim - - 
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Pronto Atendimento Norte e Sul e no Serviço de 
Atendimento Móvel às Urgências – SAMU. 

 Garantir a regulação do acesso às  consultas  e  
exames  de  média  e  alta  complexidade 
ambulatorial, sob a gestão municipal, 
observando a alternativa assistencial mais 
adequada às necessidades do cidadão, em tempo 
oportuno, aprimorando as atividades do efetivo 
controle e avaliação de serviços e da produção 
no âmbito do SUS. 

Sim - - 

 Fortalecer as ações de vigilância em saúde, 
de forma a propiciar a gestão em saúde, o 
conhecimento e detecção de mudanças nos 
fatores determinantes e condicionantes do 
processo saúde doença, recomendando e 
implementando medidas de promoção e 
proteção da saúde da população, prevenção de 
doenças e outros agravos a saúde coletiva. 

 Reduzir os riscos, doenças e agravos de 
relevância epidemiológica, sanitária e 
ambiental à saúde da população por meio das 
ações de promoção, prevenção, proteção e 
Vigilância em Saúde.  

Sim - - 

 Garantir assistência farmacêutica integral a 
população através de atendimento humanizado, 
com ênfase na necessária segurança, eficácia, 
qualidade e promoção do uso racional de 
medicamentos no âmbito do SUS. 

 Garantir assistência farmacêutica integral 
através do atendimento humanizado, 
fornecendo produtos de qualidade com ênfase 
no uso racional de medicamentos no âmbito do 
SUS. 

Sim - - 

 Fortalecer a Gestão Estratégica e Participativa 
no âmbito do SUS, através de ações de 
planejamento, monitoramento e avaliação das 
ações de saúde, educação e promoção, 
regulação, gestão do trabalho, controle social e 
auditoria, contribuindo para a consolidação do 
Sistema Único de Saúde – SUS. 

 Viabilizar a Gestão Estratégica e Participativa 
no âmbito do SUS, fortalecendo as relações 
interfederativa, intra-institucional e 
institucional através de ações de planejamento, 
monitoramento e avaliação da gestão, controle, 
auditoria, assistência jurídica, ouvidoria 
comunicação, gestão e regulação do trabalho e 
controle social, com centralidade na garantia de 
acesso e gestão por resultados. 

Sim - - 

NÃO HÁ CORRESPONDENTE 
 Qualificar os trabalhadores dos Sistema Único 

de Saúde do Tocantins com vistas a melhoria 
dos serviços ofertados. 

- - Sim 

Não se aplica 
 Contribuir para a diminuição das doenças 

tropicais subsidiando e apoiando o Sistema 
Único de Saúde (SUS) com alternativas 
inovadoras e eficientes, geradas e disseminadas 

- 
- Sim 
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através da pesquisa, ensino e informação em 
saúde, com enfoque em Medicina Tropical. 

Não se aplica 
 Assegurar a auto-suficiência e qualidade do 

sangue e seus componentes para atender a 
demanda transfusional das unidades de saúde 
do Tocantins, viabilizando a assistência aos 
portadores de doenças hematológicas no âmbito 
do SUS. 

- 

- Sim 

Não se aplica 
 Promover o planejamento e execução da 

política de comunicação do estado, articulando 
e divulgando as ações de governo, assessorando 
o governador no seu relacionamento com a 
imprensa e a comunidade. 

- 
´- Sim 

 
  
Apêndice 12 – Matriz 10:  para coleta dos dados – relação de coerência externa dos objetivos do PMS X objetivos do PNS 
 

Coerência externa do PMS em relação ao PNS (correspondência) 
Objetivo PMS Objetivos do PNS Coerente Específico 

 Fortalecer a Atenção Básica com prioridade na 
Estratégia Saúde da Família através do 
acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações 
desenvolvidas pelas equipes de acordo com os ciclos de 
vida: criança, adolescente, idoso, mulher e homem e das 
áreas técnicas da saúde escolar, prisional, alimentação 
especial e dos sistemas de informação, da organização e 
gestão do serviço e qualificação da prática clínica, 
garantindo melhoria no acesso e qualidade da assistência à 
saúde da população de Palmas-TO. 

 Garantir acesso da população a serviços de qualidade, 
com equidade e em tempo adequado ao atendimento 
das necessidades de saúde, mediante aprimoramento 
da política de Atenção Básica e da atenção 
especializada. 

  Promover atenção integral à saúde da mulher e da 
criança e implementação da Rede Cegonha, com 
ênfase nas áreas e populações de maior 
vulnerabilidade. 

Sim - 

 Implementar a rede de Atenção Psicossocial, promovendo 
o atendimento a adultos, idosos, crianças e adolescentes 
com transtornos mentais e com necessidades decorrentes 
do uso de álcool e outras drogas. 

 Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no 
enfrentamento da dependência de crack e outras 
drogas. 

Sim - 

 Fortalecer a Atenção Especializada, ampliando o acesso da 
população aos serviços ambulatoriais de média e alta 

 Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências, com 
expansão e adequação de Unidades de Pronto Sim - 
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complexidade, sob a gestão municipal. Atendimento (UPA), de Serviços de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), de prontos-socorros e 
centrais de regulação, articulada às outras redes de 
atenção. 

 Fortalecer e implementar as  ações de  urgência e  
emergência, garantindo o  acesso aos serviços  através  
do  atendimento  de  qualidade  e  humanizado  nas  
Unidades  de  Pronto Atendimento Norte e Sul e no 
Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU. 

Sim - 

 Garantir a regulação do acesso às consultas  e  exames  de  
média  e  alta  complexidade ambulatorial, sob a gestão 
municipal, observando a alternativa assistencial mais 
adequada às necessidades do cidadão, em tempo oportuno, 
aprimorando as atividades do efetivo controle e avaliação 
de serviços e da produção no âmbito do SUS. 

Sim - 

 Fortalecer as ações de vigilância em saúde, de forma 
a propiciar a gestão em saúde, o conhecimento e 
detecção de mudanças nos fatores determinantes e 
condicionantes do processo saúde doença, recomendando 
e implementando medidas de promoção e proteção da 
saúde da população, prevenção de doenças e outros agravos 
a saúde coletiva. 

 Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, 
por meio das ações de promoção e vigilância em 
saúde. Sim - 

 Garantir assistência farmacêutica integral a população 
através de atendimento humanizado, com ênfase na 
necessária segurança, eficácia, qualidade e promoção 
do uso racional de medicamentos no âmbito do SUS. 

 Garantir da assistência farmacêutica no âmbito do 
SUS. Sim - 

 Fortalecer a Gestão Estratégica e Participativa no 
âmbito do SUS, através de ações de planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações de saúde, educação 
e promoção, regulação, gestão do trabalho, controle social 
e auditoria, contribuindo para a consolidação do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

 Implementar novo modelo de gestão e 
instrumentos de relação federativa, com 
centralidade na garantia do acesso, gestão 
participativa com foco em resultados, participação 
social e financiamento estável.  Qualificar instrumentos de execução direta, com 
geração de ganhos de produtividade e eficiência 
para o SUS. 

Sim - 

Não há correspondente 
 Contribuir para a adequada formação, alocação, 

qualificação, valorização e democratização das 
relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. 

- - 

Não há correspondente 
 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e 

dos portadores de doenças crônicas, com estímulo ao 
envelhecimento ativo e fortalecimento das ações de 
promoção e prevenção. 

- - 
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Não se aplica 
 Implementar o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado 
integral, com observância às práticas de saúde e às 
medicinas tradicionais, com controle social, e 
garantia do respeito às especificidades culturais. 

 X 

Não se aplica 
 Fortalecer o complexo industrial e de ciência, tecnologia 

e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda 
nacional de desenvolvimento econômico, social, 
sustentável reduzindo a vulnerabilidade do acesso à 
saúde e da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. 

 X 

Não se aplica 
 Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde 

suplementar, articulado a relação público-privado, 
gerando maior racionalidade e qualidade no setor 
saúde. 

 X 

Não se aplica 
 Promover internacionalmente os interesses brasileiros 

no campo da saúde, em conformidade com as 
diretrizes da Política Externa Brasileira. 

 
X 

Não se aplica 
 Implementar ações de saneamento básico e saúde 

ambiental, de forma sustentável, para promoção da 
saúde e redução das desigualdades sociais 

 
X 

Não se aplica  Contribuir para erradicar a extrema pobreza no país.  X 
  
 
 
 


