
 



 
 



 
• Planejar é uma atividade própria do ser humano. 

Pensar em objetivos futuros e definir estratégias 
para alcançá-los orienta a atuação do homem em 
todos os espaços. 

• Por que planejamento na área da saúde? 
 É o caso do setor da saúde, que articula diferentes 

unidades, programas e serviços para garantir o 
cuidado à saúde de toda a sociedade, conformando 
interesses e conflitos. Isso exige um grande esforço e 
muita competência de gestão, o que é impossível 
realizar sem planejamento. 



 



O Planejamento Estratégico 
Situacional - PES foi idealizado por 
Matus, autor chileno, a partir de 
sua vivência como ministro da 
Economia do governo Allende, no 
período de 1970-73 

A PROPOSTA METODOLÓGICA: 
O conceito de momento implica numa visão dinâmica do 
processo de planejamento, que se caracteriza pela permanente 
interação de suas fases. O Método PES prevê quatro momentos 
(Matus, 1993, 1994) para o processamento técnico-político dos 
problemas:  
1. momentos explicativo,  
2. normativo,  
3. estratégico  
4. tático-operacional.  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 







Constituição Federal 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei:  
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;  
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador;  
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 
 IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
 V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico;  
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;  
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;  
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho. 



Lei 8080/90 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária; 

b) de vigilância epidemiológica; 

c) de saúde do trabalhador; e 

d) de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica; 

 



Vigilância sanitária 
• § 1º Entende-se por vigilância sanitária um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da 
saúde, abrangendo: 



 



 



 



 



 



 



Vigilância epidemiológica 

• § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica 
um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes 
e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos. 



SISTEMA INSTRUMENTO DE COLETA ANO DE IMPLANTAÇÃO 

Sistema de Informações 

sobre Mortalidade - SIM 

 Declaração de Óbito - D. O. 1975 

Descentralizado em 1991 

Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos - 

SINASC 

 Declaração de Nascido Vivo - D.N 1991 

(1994) antes era feito por 

censo 

Sistema de Informações de 

Agravos Notificáveis – SINAN 

(Sistema de Informações de 

Doenças de Notificação 

Compulsória - SDNC) 

 Ficha Individual de Notificação Ficha 

Individual de Investigação (distinto 

para cada agravo) 

1969 (Campanha de 

Erradicação da Varíola – CEV 

(1966-1973) 

5ª CNS 1975 

1990 a 1993 

Sistema de Informações 

Hospitalares - SIH 

 Autorização de Internação Hospitalar – 

AIH 

Dados informatizados de 1984 

Sistema de Informações 

Ambulatorial - SIA 

 Ficha de Cadastro Ambulatorial - FCA  

 Ficha de Programação Físico-

Orçamentária - FPO  

 Boletim de Produção Ambulatorial - 

BPA  

 Boletim de Diferença de Pagamento – 

BDP 

1991 

“Inamps em Dados” dos 

Boletim de Serviços 

Produzidos (BSP) 

(dados de julho de 94) 



SISTEMA INSTRUMENTO DE COLETA ANO DE IMPLANTAÇÃO 

Avaliação do Programa 

de Imunizações – API 

Programa Nacional de 

Imunizações - PNI 

Mapa diário do registro de doses 

aplicadas e Boletim Mensal de doses 

aplicadas 

1994 

1973 foi formulado e  1975 

foi institucionalizado 

Vigilância de Violência 

Interpessoal e 

Autoprovocada 

(VIVA/SINAN) 

  

•  Ficha Individual de Notificação 

Ficha Individual de Investigação 

(distinto para cada agravo) 

 a notificação 
compulsória dos atos de 
violência praticados contra 
o idoso atendido em 
estabelecimentos 
de saúde 
Portaria 104, de 25 de 
janeiro de 2011 

 

Portaria nº 204 de 17 de fev de 2016 - Define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e 
dá outras providências (acrescentou chikungunya e zika). 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Notificação Negativa 

 
 



 



 



 



 



 



ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

• Vigilância dos agravos agudos e 
crônicos notificáveis; 

• Monitoramento das doenças 
diarreicas agudas; 

• Imunização; 

• Investigação de óbitos maternos 
e infantis. 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


