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Como  assinalado  anteriormente,  o  momento  subsequente  à  análise
situacional é o de formulação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano de Saúde.

Essa formulação deverá ser feita consoante aos mesmos três eixos adotados na

análise situacional, quais sejam: (I) condições de saúde da população; (II)

determinantes e condicionantes de saúde; e (III) gestão em saúde.

Os  objetivos  expressam  o  que  se  pretende  fazer  acontecer  a  fim  de
superar, reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados.

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. Se bem formulado, o objetivo descreverá a situação a ser alcançada.

As  diretrizes  são  formulações  que  indicam  as  linhas  de  ação  a  serem
seguidas. São expressas de forma objetiva, sob a forma de um enunciado-síntese
e visam delimitar a estratégia geral e as prioridades do Plano de Saúde.

Estratégia  é  a  forma  que  se  pretende  adotar  ou  operacionalizar
determinada diretriz. Por exemplo: para o cumprimento da diretriz destacada, uma
estratégia é a Manual Setor de Saúde 29“ampliação das equipes de saúde da
família,  às  quais  deverão  ser  asseguradas  as  condições  necessárias  à
resolubilidade, com qualidade, de seu trabalho”.

Prioridades são as medidas que serão privilegiadas ou que terão caráter

essencial.

As  metas  são  expressões  quantitativas  de  um  objetivo.  As  metas
concretizam o objetivo no tempo e esclarecem e quantificam “o que”, “para quem”,
“quando”.

No âmbito do Plano de Saúde, a definição de metas para o período de
quatro  anos  deve  ser  feita  com especial  atenção,  visto  que  dizem respeito  à
efetividade das medidas adotadas sobre a situação de saúde da população e da
gestão  do  Sistema  de  Saúde.  Assim,  as  metas  devem  ser  devidamente
qualificadas,  o  que  significa  analisar  de  que  forma  elas  serão  apuradas.  Por
exemplo: que indicadores serão usados e quais são as fontes de dados ou que
estudos  deverão  ser  desenvolvidos,  inclusive  como,  quando  e  quem  os
desenvolverá.


