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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O Plano Municipal de Saúde é um instrumento de planejamento para identificação e

implementação das prioridades da Gestão municipal no âmbito da saúde para o período de

quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. É um documento que reúne e

organiza as propostas de ações do governo municipal, oferecendo soluções relacionadas às

necessidades e aos problemas da população local, expressando os compromissos do

governo a partir da análise da situação da saúde no município e suas necessidades. A

proposta e metodologia do Projeto de Apoio Institucional na elaboração dos Planos

Municipais de Saúde (2022-2025) proporcionou ao município um grande aprendizado e

compreensão com relação aos conceitos de objetivos, diretrizes e metas desse instrumento

de planejamento e gestão. Os planos anteriores apresentavam repetições de metas não

mensuráveis e que muitas vezes se confundiam com ações. A partir de um estudo e

diagnóstico observou-se a necessidade de utilizar uma nova metodologia para a elaboração

dos objetivos, diretrizes e metas para o PMS 2022-2025.

Objetivos

Objetivo Geral:

• Expressar o processo de planejamento de gestão através da elaboração do Plano Municipal

de Saúde 2022-2025 com participação de equipe multiprofissional, Conselho Municipal de

Saúde e população;

Objetivos Específicos:

• Participar do Projeto de Apoio Institucional na elaboração dos Planos Municipais de Saúde

(2022-2025).

• Realizar diagnóstico situacional do município para construção do PMS 2022-2025.

• Realizar encontros com o Grupo de Técnico (GT-PMS) formado para discussão e

elaboração de objetivos, diretrizes e metas.

• Construir o plano municipal de acordo com o diagnóstico realizado pelo município.

Metodologia



Com a proposta do Projeto de Apoio Institucional na elaboração dos Planos Municipais de

Saúde (2022-2025), foram indicados dois técnicos municipais para o Curso de

Aperfeiçoamento em Planejamento em Saúde e Gestão dos SUS, que participaram das

oficinas de capacitação para a elaboração do PMS. Foi criado um Grupo Técnico (GT)

composto pela referencias técnicas do município para reproduzir a metodologia e construir o

plano, apresentando e disponibilizando o Plano Municipal de Saúde e o Guia Rápido de

Elaboração do Plano Municipal de Saúde, onde em conjunto foram realizadas 5 (cinco)

encontros para levantamento problemas, metas e ações pertinentes a cada setor. Em outras

ocasiões, foi feito orientações individuais de cada área temática, garantido melhor participação

e aprimoramento na elaboração do plano.

Com a participação do GT, foi possível realizar um diagnóstico situacional, identificação e

priorização de problemas, construindo diretrizes e objetivos, propondo metas e indicadores,

alinhando as redes regionais de atenção à saúde e financiamento do SUS.

Além da participação de representante Conselho Municipal de Saúde, foi criado um link via

internet contendo um formulário para participação popular na elaboração do plano, o que

contribuiu para melhor diagnóstico do planejamento de ações e fortalecimento dos princípios

do SUS.

Resultados

O resultado após o processo de trabalho foi a elaboração de um plano municipal de saúde

construído através de diagnóstico situacional, identificação e priorização de problemas,

aplicando metodologia de trabalho com participação e integração de equipe multiprofissional,

conselho municipal de saúde e participação popular. O Plano Municipal de Saúde foi

estruturado de acordo com diretrizes, objetivo, metas e indicadores baseados nos problemas

e necessidades para a saúde no quadriênio no âmbito da gestão municipal.

É importante ressaltar que as metas elaboradas no PMS 2022-2025 foram mensuradas

levando em consideração o indicador (linha de base) e quantificada de acordo com os

objetivos que o município pretende alcançar a cada ano.

Conclusões

Conclui-se que a capacitação através Projeto de Apoio Institucional na elaboração dos

Planos Municipais de Saúde (2022-2025), foi de suma importância para processo contínuo de

planejamento, execução, monitoramento e avaliação do SUS, com a elaboração de um Plano

Municipal de Saúde em consonância com necessidades do município e uma nova

metodologia de escrita.

Palavras-Chave

Planejamento. Gestão. Capacitação.



Imagens



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

