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Portaria de Consolidação nº 1 de 
28/09/2017 

diretrizes

Instrumentos de 
gestão

Planejamento do SUS

Fonte: Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS,2019 



Plano de Saúde 

É o documento central de planejamento para definição e 

implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde 

de cada esfera da gestão do SUS,

cita os compromissos do governo para o setor saúde,

para o período de 4 (quatro) anos e, 

a partir da , reflete as necessidades 

de saúde da população e as peculiaridades próprias de 

cada ente.

Fonte: Portaria de Consolidação nº 1, de 28/09/2017



É um processo analítico-sintético 

que permite caracterizar, medir e explicar o 
perfil de saúde-doença de uma população, 

incluindo os agravos e problemas de saúde, 
assim como seus determinantes.

Fonte: OPAS, 1999 



Asis - estuda principalmente a 

caracterização:

da população (variáveis demográficas, sócio-econômicas, culturais, 

políticas), 

das condições de vida (ambientais, características dos sujeitos), 

e do perfil epidemiológico (indicadores de morbidade, de mortalidade).

Fonte: Análise de Situação de Saúde, 2015 



Fonte: Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS, 2019 



Asis - Questionamentos

O quê? (Problema)

Quando? (Atual ou Potencial)

Onde? (Territorialização)

Quem? (Que indivíduos ou grupos sociais)



Asis - Priorização

De forma sucinta, com o apanhado dos problemas e o estudo dos fatores relacionados dá-se a 

priorização determinando quais problemas e ações se concederá um investimento maior em termos 

de intensidade das intervenções.



Análise de situação de saúde

a identificação das necessidades em 
saúde

a identificação das prioridades 

a identificação de intervenções e 
programas adequados

avaliação do seu impacto na saúde 

propicia:

Fonte: OPAS, 1999 



Asis – objetivo e finalidade:

criar informações e conhecimentos válidos sobre a situação de saúde de

uma população em determinado território/contexto,

tem como finalidade principal informar a tomada de decisão em saúde de

maneira oportuna em todas as suas instâncias.

Fonte: Análise de Situação de Saúde, 2015 



tomadas de decisão mais 

assertivas (evidências);

visão mais crítica e 

reflexiva do território;

otimiza a alocação de 

recursos;

contratação de serviços, 

procedimentos e 

especialidades de forma 

direcionada;

potencializa ações 

intersetoriais;

maior qualificação dos 

dados produzidos;

instrumento de suporte ao 

controle social - informa 

a comunidade e os 

profissionais de saúde;

maior respaldo para a 

gestão(evidências)

Vantagens/benefícios da Asis



Há uma enorme produção de dados pelos 

municípios. 

Esses dados são analisados e utilizados a 

favor do planejamento, monitoramento e 

avaliação das ações/programas desenvolvidos?



Entendendo a Asis na prática



 Quais são os dados de saúde que são registrados rotineiramente 
no seu local de trabalho?

 Eles alimentam algum sistema de informação?



Como é o comportamento das arboviroses no município? 

Há aumento do número de casos em um determinado período do ano? 

Como está a distribuição territorial dos casos? 

Quais os depósitos predominantes? 

Como desenvolver estratégias para atuar de forma preventiva para que não 
ocorram novos casos de arboviroses nos meses quentes e chuvosos? 

Como organizar a atenção de forma a atender esses casos com resolutividade e em 
tempo oportuno? 

E como reduzir a ocorrência de casos ao longo do tempo?



Tenho ciência da quantidade de diabéticos em acompanhamento no 

município? 

Qual o incremento anual desses casos? 

Possuo a estimativa da quantidade de medicamentos e insumos a serem 

dispensados a esses pacientes sem que haja descontinuidade do 

tratamento/acompanhamento? 

É uma patologia com impactos nos serviços de saúde? 

Quantas pessoas vão a óbito por não darem seguimento ao 

acompanhamento?

Esses casos podem ser reduzidos com estímulo a hábitos de vida 

saudáveis?

Quais ações podem ser desenvolvidas

para tal? 



Tenho conhecimento do que a população do município está adoecendo 

e morrendo?

As ações desenvolvidas são estipuladas de forma coerente com o perfil 

epidemiológico identificado?

É possível iniciar um processo de planejamento sem executar a Asis 

propriamente dita?



Como fazer?

Fonte: Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS, 2019 



Monitoramento e avaliação

Fonte: Manual do(a) Gestor(a) Municipal do SUS, 2019 

Possibilita observar a 
evolução dos aspectos 

que as ações e 
intervenções se 

propõem a qualificar



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 De aperfeiçoamento progressivo. 

É fundamental que haja o desenvolvimento e manutenção 

de sistemas de informação ao nível local e 

 qualificação contínua da gestão, como também de sua 

equipe.

Asis – processo contínuo!  
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