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RESUMO 

 

O projeto ConsolidaSUS foi planejado visando atender ao objetivo de 
potencializar e promover a rede de participação e descentralização da gestão e 
planejamento no âmbito municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). As 
equipes de monitoramento ConsolidaSUS constituem um fórum permanente 
para o planejamento e o monitoramento das ações e da gestão em saúde das 
regiões das Gerências Distritais. O presente estudo teve por objetivo geral 
anailisar como se desenvolvem as ações de monitoramento em saúde através 
do ConsolidaSUS/Equipes de Monitoramento no Distrito Sanitário Restinga do 
município de Porto Alegre. E, como objetivos específicos, apresentar o histórico 
da construção do Projeto ConsolidaSUS em Porto Alegre e identificar os 
resultados de gestão no Distrito Sanitário da Restinga à partir do 
ConsolidaSUS/Equipes de Monitoramento. Trata-se de um estudo qualitativo, 
de caráter exploratório-descritivo, do tipo de pesquisa bibliográfica e 
documental, além de diário de campo elaborado pela autora da pesquisa.  A 
experiência foi vivida pela acadêmica no período em que estagiou na 
Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (ASSEPLA) e pôde 
acompanhar o Projeto ConsolidaSUS, especificamente o Monitoramento do 
Distrito Sanitário de Saúde da Restinga do município. Os registros  oriundos do 
diário de campo da autora, em diálogo com o referencial teórico utilizado, 
permitiu a construção de três categorias temáticas: “A ferramenta 
ConsolidaSUS: avanços e desafios no período 2018-2019”, “Reuniões de 
monitoramento do ConsolidaSUS no distrito sanitário da restinga” e 
“ConsolidaSUS como ferramenta de qualificação da gestão em saúde”. Os 
resultados permitiram concluir que o monitoramento e avaliação dos 
indicadores de saúde configuram um importante processo de qualificação da 
gestão do sistema de saúde, ao mesmo tempo em que necessita de 
aprimoramento, continuidade e fortalecimento. O ConsolidaSUS é de grande 
relevância para o SUS e para o município de Porto Alegre, pois, através do 
monitoramento das informações de saúde, fornece suporte ao gestor municipal, 
às Gerências Distritais e aos demais serviços de saúde, contribuindo para a 
qualificação do diagnóstico situacional local e desenvolvendo ações de acordo 
com as necessidades das diferentes regiões da cidade. 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Monitoramento. Avaliação em 

Saúde. Projeto ConsolidaSUS. ASSEPLA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The ConsolidaSUS project was planned to meet the objective of enhancing and 
promoting the network of participation and decentralization of management and 
planning at the municipal level of the Unified Health System (SUS). The 
ConsolidaSUS monitoring teams provide a permanent forum for planning and 
monitoring the actions and health management in the regions of the District 
Departments. The present study aimed to analyze how health monitoring 
actions are developed through ConsolidaSUS / Monitoring Teams in the 
Restinga Health District of the municipality of Porto Alegre. And, as specific 
objectives, present the construction history of the ConsolidaSUS Project in 
Porto Alegre and identify the management results in the Restinga Health District 
from ConsolidaSUS / Monitoring Teams. This is a qualitative, exploratory-
descriptive study, of the type of bibliographic and documentary research, in 
addition to a field diary prepared by the research author. The experience was 
lived by the academic in the period in which she interned in the Planning, 
Monitoring and Evaluation Advisory (ASSEPLA) and was able to accompany 
the ConsolidaSUS Project, specifically the Monitoring of the Sanitary District of 
Health of Restinga of the municipality. The records from the author's field diary, 
in dialogue with the theoretical framework used, allowed the construction of 
three thematic categories: “The ConsolidaSUS tool: advances and challenges in 
the period 2018-2019”, “ConsolidaSUS monitoring meetings in the health district 
da restinga ”and“ ConsolidaSUS as a health management qualification tool ”. 
The results allowed us to conclude that the monitoring and evaluation of health 
indicators constitute an important qualification process for the management of 
the health system, at the same time that it needs improvement, continuity and 
strengthening. ConsolidaSUS is of great relevance for SUS and the municipality 
of Porto Alegre, because, through the monitoring of health information, it 
provides support to the municipal manager, the District Managements and other 
health services, contributing to the qualification of the situational diagnosis and 
developing actions according to the needs of the different regions of the city. 

 

Key-words: Unified Health System. Monitoring. Health Evaluation. 

ConsolidaSUS Project. ASSEPLA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há três décadas, com a Constituição de 1988, foram lançadas as bases 

para a criação, através da Lei 8080/90, do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Entre seus princípios, vale ressaltar a descentralização das ações de saúde e 

seu caráter participativo. Conforme Brasil (2009a, p. 5), “Tal qualidade é uma 

conquista da rede pública de saúde, porque formaliza o reconhecimento de que 

o município é o principal responsável pela saúde da população”, 

proporcionando ao gestor municipal uma maior autonomia de suas ações.  

Assim, entre as décadas de 80 e 90, as propostas de mudanças políticas 

no campo da saúde foram reorientando-se. De acordo com Rocha (2009, p. 

45). “As propostas enfatizadas, nesse momento, foram a descentralização e a 

participação dos cidadãos na formulação e implementação das políticas 

públicas”. Para o autor, pode-se dizer que a descentralização e a participação 

foram consideradas como elementos imprescindíveis dessas mudanças nas 

políticas sociais, direcionadas para garantir a equidade e a inclusão de outros 

segmentos da população que não fossem somente seus dirigentes e técnicos, 

mas incluíssem trabalhadores e usuários, segmentos para os quais são 

cruciais políticas públicas efetivas (ROCHA, 2009).  

Cunha e Magajewski (2012, p. 77), apontam que “é necessário avançar 

na regionalização e descentralização do SUS, a partir de uma unidade de 

princípios e uma diversidade operativa que respeitem as singularidades 

regionais”. Sendo a participação cidadã uma conquista da sociedade, 

alcançada com muita luta e investimento da população, é imprescindível que se 

invista na regionalização e descentralização do SUS, uma vez que o Brasil e 

seus respectivos estados e municípios vivem realidades muito singulares e 

com necessidades distintas. É preciso que a gestão em saúde ocorra de forma 

adequada para cada região e território visando o diagnóstico local e buscando 

atender as necessidades de sua população. No entanto, como retrata Coelho 

(2012, 143), “consolidar essas conquistas do plano legal e transformá-las em 

conquistas reais no cotidiano da sociedade brasileira é um grande desafio”.  
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 O Ministério da Saúde (MS), visando à consolidação do SUS, instituiu 

em 2006 e 2007, respectivamente, o Sistema de Planejamento do Sistema 

Único de Saúde (PlanejaSUS), regulamentado inicialmente pela Portaria  

nº 3.085 e, logo depois, pela Portaria nº 2.135 de 2013, e a Política Nacional de 

Gestão Participativa para o SUS (ParticipaSUS), aprovada pela Portaria  

nº 3.027. No âmbito municipal de saúde do município de Porto Alegre, a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o propósito de atender à 

prerrogativa de descentralização do processo de planejamento, monitoramento 

e avaliação em saúde no município, constituiu, no ano de 2011, o projeto de 

Consolidação do Planejamento - ConsolidaSUS. (PORTO ALEGRE, 2013). 

 

O ConsolidaSUS é um projeto que propõe a descentralização da 
gestão participativa, o planejamento, o monitoramento e a avaliação 
em saúde da SMS. Possibilitando ampliar o conhecimento sobre os 
territórios e seus indicadores, qualificando a elaboração de metas 
prioritárias e planos de ação e empoderando os atores para a tomada 
de decisão (PORTO ALEGRE, 2013, p. 12).  
 
 

O ConsolidaSUS organiza-se através das equipes de monitoramento 

existentes em cada uma das oito Gerências Distritais de Saúde (GDS) do 

município: 1) Centro, 2) Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas, 3) Norte/Eixo 

Baltazar, 4) Leste/Nordeste, 5) Glória/Cruzeiro/Cristal, 6) Sul/Centro-Sul, 7) 

Paternon/Lomba do Pinheiro, 8) Restinga/Extremo-Sul), cujos objetivos são 

definir as metas regionais e indicadores e estabelecer ações para alcançar 

essas metas. 

É um fórum permanente para o planejamento e o monitoramento das 
ações e da gestão em saúde das regiões de gerências distritais, 
sendo preconizada a participação dos gerentes distritais e membros 
de suas equipes, coordenadores de equipes de saúde locais, 
trabalhadores e usuários representantes dos conselhos distritais e 
locais de saúde das regiões, integrantes da Assessoria de 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação (ASSEPLA), da Diretoria 
Geral de Atenção Primária (DGAPS), e da Diretoria Geral de 
Vigilância em Saúde (DGVS, sendo as três áreas vinculadas à SMS, 
e das universidades (docentes e discentes) (PORTO ALEGRE, 2016, 
p. 06). 
 

Durante minha graduação no curso de Administração de Sistemas e 

Serviços de Saúde, tive a oportunidade de realizar o Estágio Curricular 

Supervisionado na Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
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(ASSEPLA) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município de Porto 

Alegre, no período de dezembro de 2018 à novembro de 2020.  

Deste modo, as atividades realizadas pela ASSEPLA impactam 

diretamente na gestão da saúde, por meio do assessoramento direto ao 

gabinete do secretário de saúde, atualização da base de dados e o 

monitoramento das metas de toda a SMS. Através de reuniões semanais, de 

equipe e com o Gabinete do Secretário, ou mensais com as equipes de 

monitoramento do ConsolidaSUS, a ASSEPLA alinha constantemente os 

interesses gerenciais dos setores com as necessidades da SMS como um 

todo. 

Dentre as atividades que ficavam sob minha responsabilidade durante a 

experiência do estágio estava prioritariamente o auxílio para o monitoramento e 

a qualificação do projeto ConsolidaSUS. A ASSEPLA desenvolve e aprimora 

um compilado de planilhas e informações construídas e alimentadas, dia após 

dia, conjuntamente com os gestores das Gerências Distritais de Saúde (GDS), 

Unidades Básicas de Saúdes (UBS), trabalhadores, residentes e estagiários. 

Neste documento - uma planilha do Google Drive compartilhada com todas as 

GDS e UBS de Porto Alegre -, são organizadas as metas do Plano Municipal 

de Saúde vigente com os dados de cada Unidade de Saúde.  

Meu trabalho, enquanto estagiária, consistia na revisão das fórmulas, 

bloqueio de células, correção de perguntas norteadoras e organização visual 

deste documento - tanto para monitorá-lo quanto para aperfeiçoá-lo - além de 

participar das reuniões das equipes de monitoramento das GDS, sempre que 

possível. Durante o período de estágio, foi possível visualizar como a gestão - 

na ASSEPLA – relaciona-se com as regiões de saúde e as monitoras. A 

colaboração de todos com o monitoramento é vista como necessária, pois é 

evidente que, através dele é possível identificar problemas da área da saúde e 

elaborar possíveis estratégias para minimizá-los.  

 Foi a partir da minha experiência de estágio na ASSEPLA que o 

interesse em realizar esta pesquisa surgiu. Considerando que a ferramenta 

ConsolidaSUS tem importante papel no monitoramento em saúde em várias 

regiões do município de Porto Alegre e, com o intuito de realizar um trabalho 

que contribua e me aproxime da região onde moro, este projeto de pesquisa 
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busca responder à seguinte indagação: como se desenvolvem as ações de 

monitoramento em saúde através do ConsolidaSUS/Equipes de Monitoramento 

no Distrito Sanitário Restinga do município de Porto Alegre? 

 Para melhor responder à questão de pesquisa, os objetivos desse 

projeto foram divididos em geral e específicos, conforme detalhados a seguir. 

Como objetivo geral esse trabalho visa analisar como se desenvolvem as 

ações de monitoramento em saúde através do ConsolidaSUS/Equipes de 

Monitoramento no Distrito Sanitário Restinga do município de Porto Alegre. E 

como objetivos específicos o presente trabalho visa apresentar o histórico da 

construção do Projeto ConsolidaSUS em Porto Alegre e identificar os 

resultados de gestão no Distrito Sanitário da Restinga à partir do 

ConsolidaSUS/Equipes de Monitoramento. 

A escolha pela região da Restinga deve-se ao fato de eu ser moradora 

deste território da cidade e, sempre que necessário, utilizo seus serviços de 

saúde, desde a unidade básica, para questões mais simples, assim como o 

Hospital Restinga e Extremo-Sul, para questões mais complexas. Deste modo, 

interessa-se, com este trabalho, contribuir para a qualificação dos serviços de 

saúde desta região da cidade, em especial, e do município como um todo.  A 

Restinga apresenta um dos maiores índices de vulnerabilidade social e 

violência de Porto Alegre, como, por exemplo, a falta de segurança, tiroteios 

corriqueiros que ocorrem na região devido à criminalidade ligada ao tráfico e às 

questões associadas ao consumo e comercialização ilegal de drogas.  

Tais questões, ainda que ligadas à segurança pública, afetam 

diretamente a saúde da população deste território, pois tanto os moradores 

quanto os profissionais de saúde vivem constantemente com medo. Muitas 

vezes, trabalhadores de saúde não querem trabalhar na Restinga em função 

da violência, o que dificulta a oferta de atendimento à saúde da população da 

região.  

O ConsolidaSUS desenvolve-se através da gestão compartilhada e 

espaços permanentes de gestão colaborativa. Visa também incentivar e 

aproximar as atividades finalísticas de seus indicadores, oportunizando sua 

análise e planejamento. A avaliação resultante do monitoramento procura 
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estimular a consciência sobre a necessidade de participação de todos os 

atores na gestão local de saúde (PORTO ALEGRE, 2016). 

Neste sentido, a continuidade e o fortalecimento do ConsolidaSUS são 

de grande relevância para o SUS e para o município de Porto Alegre, pois, 

através do monitoramento das informações de saúde, fornece suporte ao 

gestor municipal, às Gerências Distritais e aos demais serviços de saúde, 

contribuindo para a qualificação do diagnóstico situacional local e 

desenvolvendo ações de acordo com as necessidades das diferentes regiões 

da cidade.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo são abordados autores e trabalhos que discorrem sobre 

temas importantes para a pesquisa, tais como: Monitoramento e Avaliação no 

Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema de Panejamento do SUS – 

Planejasus, Política Nacional de Gestão Participativa para o SUS - Participasus 

e ConsolidaSUS. 

 

2.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO SUS 

 

 O início do Movimento da Reforma Sanitária, resultante das discussões 

realizadas por diversos segmentos da população que se organizou para fazer 

oposição ao regime militar que governava o país em meados da década de 

1970, buscava por mudanças diante de precárias e ineficazes políticas públicas 

de saúde ofertadas pelo Brasil. A força que impulsionou esse movimento foi a 

compreensão de que saúde deveria ser direito de todos os cidadãos e dever do 

Estado, o qual deveria garantir saúde para população através da prestação de 

diversos serviços de assistência à saúde, como também garantir acesso a 

outros aspectos que impactam no alcance de uma vida saudável (CORREIA, 

2010). 

De acordo com Miranda1 (2005, apud CARVALHO et a., 2012, p.  902), 

“o propósito primordial da gestão em saúde é a produção de decisões que 

desencadeiam o processo de intermediação e implementação das políticas 

públicas”. Ainda conforme retrata a autora, encontra-se dentro da estrutura da 

gestão em saúde um ambiente complexo e subjetivo, havendo o envolvimento 

de diversas aspirações e características que irão impactar diretamente na 

tomada de decisões referentes aos sistemas ou serviços prestados no âmbito 

da gestão.  

 Carvalho et al. (2012, p. 902) destacam que, 

 

 
1 MIRANDA, A. S.. Proposição de escopo para a avaliação da gestão no Sistema Único de 
Saúde. Relatório final de consultoria prestada ao Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde (MS); 2005. 
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No caso do SUS, além do desenvolvimento de toda uma logística e 
tecnologia de regulação baseada em necessidades prioritárias, 
vulnerabilidades e riscos, há a necessidade de mediação política e 
definição de diretrizes e de critérios a partir dos espaços de 
participação e de controle social.   
 

 Partindo-se dessa afirmação, é possível considerar que o monitoramento 

e a avaliação dos serviços de saúde são importantes ferramentas para a 

qualificação do atendimento das necessidades de saúde da população e que 

têm suas ações potencializadas na medida em que as instâncias de gestão e 

de controle social trabalham com algum alinhamento que permita alcançar 

resultados mais efetivos.    

De acordo com Paim (2005, p. 09), “diversas iniciativas para a avaliação 

em saúde no Brasil vêm sendo desenvolvidas de forma progressiva nas últimas 

três décadas”. O autor também ressalta que, no presente, se pode dizer que a 

utilidade da avaliação não deve se restringir somente à academia, uma vez que 

o Ministério da Saúde, assim como as secretárias estaduais e municipais de 

saúde, tem investido nessa perspectiva, tanto para a obtenção de 

financiamento externo, quanto para o aumento da compreensão de 

responsabilidade entre aqueles que estão trabalhando na gestão dos sistemas 

e serviços de saúde (PAIM, 2005). 

Neste mesmo sentido, Figueiró2 et al. (2010 apud CARVALHO et al., 

2012, p. 903-904) afirmam que, “no campo das ações políticas, 

especificamente no das políticas de saúde, a avaliação vem ganhando 

centralidade nas organizações”. Existem alguns motivos para esse aumento na 

tendência de buscar-se aplicar a avaliação em políticas, programas e serviços 

de saúde no Brasil: 

As mudanças nos procedimentos legais e administrativos na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS), como processo da 
descentralização das responsabilidades, ações e recursos; a maior 
complexidade do perfil epidemiológico do país com distintos 
problemas e necessidades, requerendo novas abordagens e 
incorporando novas tecnologias; as exigências cada vez maiores do 
controle de gastos em saúde e, com mais frequência e contundência, 
a cobrança dos organismos financiadores externos (CARVALHO et 
al., 2012, p.  904). 
 

 
2 FIGUEIRÓ, A. C.; FRIAS, P. G.; NAVARRO, L. M. Avaliação em saúde: Conceitos Básicos 
para as Práticas nas Instituições. In: SAMICO, I.; FELISBERTO, E.; FIGUEIRÓ, A. C.; FRIAS, 
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Referente a questões associadas ao monitoramento, Garcia (2001, p. 

33) afirma ser “um processo sistemático e contínuo que produz informações 

sintéticas em tempo eficaz, permitindo uma rápida avaliação situacional, 

propiciando uma intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações 

monitoradas”. Deste modo, o monitoramento pode ser entendido como uma 

atividade que irá permitir de forma contínua observar, medir e avaliar um 

processo ou fenômeno.  

De acordo com Poister3 (2003 apud CARVALHO et al., 2016, p. 99),  

  

O monitoramento e a avaliação são ferramentas críticas para a 
gestão. O monitoramento é fundamental para o acompanhamento 
rotineiro de informações prioritárias, tanto para o processo de 
implementação de um programa, isto é, para o acompanhamento de 
seu desempenho operacional, como para seu desempenho finalístico. 

  

 Fica evidente que, no campo da gestão pública, o monitoramento e a 

avaliação acabam por não serem eficazes quando a equipe que está 

trabalhando na gestão não tem conhecimento cotidiano e concreto dos 

elementos crucias dos processos em que está envolvida. No que tange à 

avaliação, tem-se uma perspectiva de julgamento, que é importante para 

auxiliar no processo de tomada de decisão, sendo uma atividade que possibilita 

realizar mudanças na elaboração e implementação de programas, projetos ou 

políticas de saúde (CARVALHO et al., 2012).  

 É relevante apontar aqui a distinção que há entre avaliação e 

monitoramento. De acordo com Hartz e Silva (2005, p. 16) “o monitoramento 

corresponderia ao acompanhamento sistemático sobre algumas das 

características dos serviços enquanto que a avaliação pontual refere-se ao 

julgamento sobre os mesmos em um determinado ponto do tempo”. 

Conforme Contandriopoulos (2006, p. 706), “avaliar consiste 

fundamentalmente em aplicar um julgamento de valor a uma intervenção 

através de um dispositivo capaz de fornecer informações cientificamente 

válidas e socialmente legítimas”. Desta forma, a avaliação permite aos 

diferentes envolvidos a construção de perspectivas de julgamento variadas, 

 
3 Poister, TH. Mensuring performance in public and nonprofit organizations. São Francisco, 
Jossey-Bass Publishers, 2003. 
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estabelecendo de forma conjunta um julgamento capaz de ser colocado em 

prática.  

Para Felisberto (2006, p. 561), 

 

Institucionalizar a avaliação adquire, para nós, adquire um sentido de 
incorporação à rotina das organizações de saúde, sendo entendida 
como uma demanda interna de acompanhamento de todo o processo 
de planejamento e gestão das políticas e/ou programas. O fomento 
da “cultura avaliativa” requer a qualificação da capacidade técnica, 
nos diversos níveis do sistema de saúde, viabilizando uma efetiva 
associação das ações de monitoramento e avaliação como 
subsidiárias ou intrínsecas ao planejamento e à gestão, dando 
suporte à formulação de políticas, ao processo decisório e de 
formação dos sujeitos envolvidos. 

 

 Segundo Takeda e Yves (2006, p. 569), “avaliar é uma forma de 

participação na construção e aperfeiçoamento do SUS”, ou seja, a partir do 

momento em que é possível realizar a avaliação, de modo que se garanta a 

participação de variados segmentos (usuários, trabalhadores, prestadores de 

serviços e gestores do campo da saúde), torna-se possível estruturar melhor o 

SUS de maneira que atenda à população com qualidade e, ao mesmo tempo, 

constitua-se em um sistema de educação permanente e de fortalecimento do 

controle social (TAKEDA; YVES, 2006).  

 Quanto à implementação da avaliação de um programa Hartz e Silva 

(2005, p. 17-18) afirmam que “requer o desenho de uma matriz que apresente 

os critérios/indicadores e parâmetros que serão utilizados, bem como as 

respectivas fontes de informação a serem consideradas”. Para fins práticos, 

Patton4 (1997 apud HARTZ; SILVA, 2005, p. 18), sugere alguns objetivos que, 

segundo ele, são primordiais para avaliação de programas: “a) fazer 

julgamentos; b) facilitar o seu desenvolvimento c) contribuir com o 

conhecimento”.  

 No tocante à escolha dos indicadores de avaliação, devem-se definir 

alguns critérios, entre eles:  

 

Simplicidade (facilidade de cálculo); validade (em função da 
característica que se deseja medir); disponibilidade (utilização de 
dados disponíveis); robustez (pouco sensível às deficiências dos 

 
4 PATTON, M.Q. Utilization-focused evaluation. The new century text. Thousands Oaks- 

London- New Delhi: SAGE Publications, 1997. 
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dados necessários a sua construção); sinteticidade (refletir o efeito do 
maior número possível de fatores); discriminatoriedade (alto poder 
discriminatório espaço e tempo) e cobertura (referir-se, se necessário, 
a cada país/território e não somente determinada área/grupo) 
(JORDAN FILHO5, 1974 apud HARTZ; SILVA, 2005, p. 54). 

 

 No âmbito da gestão, Carvalho et al. (2012, p. 906) afirmam ser evidente 

que “as práticas de monitoramento e avaliação constituem-se em um carreador 

de responsabilidades e de ações rumo a objetivos definidos previamente, onde 

devem ser previstas decisões em meio a situações diversas”. Segundo Hartz e 

Silva (2005, p. 17-18), “as práticas que têm sido mais frequentemente objeto de 

avaliação são aquelas resultantes da ação social planejada tais como políticas, 

programas e serviços de saúde”. 

 É importante destacar a relevância dos resultados obtidos através do 

processo de monitoramento e avaliação por todas as esferas de gestão e 

controle social, pois através desses resultados, alcançados ou não, será 

possível uma discussão mais direcionada aquilo que se almeja alcançar, assim 

como se oportuniza o fortalecimento da participação social e o engajamento 

coletivo (CARVALHO et al. ,2012).  

 No que diz respeito a avaliação de programas e serviços de saúde, vale 

apontar a importância dos indicadores de saúde pois estes refletem medidas 

tomadas através de serviços que impactam na saúde dos cidadãos. No entanto 

deve-se salientar que para se obter uma análise contundente relativa ao 

desempenho dos serviços de saúde se faz necessário a escolha de conjuntos 

de indicadores pertinentes para nortear uma determinada avaliação (NHCP6, 

2002 apud HARTZ; SILVA, 2005). Deve-se apontar também que a definição de 

padrões de desempenham dos indicadores são fundamentais para que se 

possa determinar se atividade foi efetuada com eficácia.  

 A avaliação e o monitoramento estão vinculados ao processo de 

planejamento e gestão das políticas públicas, gerando informações que 

deverão subsidiar o processo de tomada de decisão. Pode-se considerar que, 

na prática, os processos avaliativos no âmbito do SUS são capazes de ser 

 
5 JORDAN FILHO, L. e outros. Revisão analítica dos indicadores de saúde. Revista Brasileira 

de Estatística, v. 35, p. 22-26, 1974. 

6 NHCP - NATIONAL HEALTH PERFORMANCE COMMITTEE. National Report on Health 
Sector Performance Indicators 2001. Queensland Health, Brisbane, 2002. 
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incorporados e considerados como instrumentos de avaliação de desempenho 

de gestão enquanto o monitoramento acompanha a realização das ações e o 

alcance dos efeitos de suas intervenções. 

 

2.2 SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – 

PLANEJASUS 

 

 Após a Constituição Federal de 1988, houve um incremento significativo 

da responsabilidade do Estado no tocante às ações e serviços de saúde 

através dos princípios da universalidade e da integralidade da atenção à saúde. 

Fez-se então necessária a aplicação de estratégias qualificadas para a 

promoção da gestão de forma eficiente. Partindo dessa perspectiva, o processo 

de planejamento apresenta-se como parte essencial na organização, 

monitoramento e avaliação do SUS (BRASIL, 2009b). 

 Durante a elaboração do primeiro Plano Nacional de Saúde – PNS (2004 / 

2007), percebeu-se a necessidade de um sistema de planejamento do SUS, 

que foi aprovado em 2004 pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e, após, 

deu-se início às discussões envolvendo as três esferas de gestão, com intuito 

de criar um sistema de planejamento para o SUS. (BRASIL, 2009b). 

 
Em um contexto social, político e econômico, o planejamento passou 
a ser tratado como importante mecanismo para conferir eficiência à 
gestão descentralizada, funcionalidade das pactuações e emprego 
estratégico de recursos. Um potente instrumento que colabora, plena 
e efetivamente, para o funcionamento sustentado do SUS. (BRASIL, 
2009b, p.  211). 
 

 Assim, em 9 de novembro de 2006, foi criado o Sistema de Planejamento 

do SUS (PlanejaSUS), cuja regulamentação foi aprovada pela Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT). A criação desse sistema tem como finalidade a 

sinergia das três esferas de gestão, de forma que o planejamento seja uma 

atividade para alinhar a tomada de decisão, de maneira que as deliberações 

dos gestores sejam as mais assertivas e efetivas possíveis (BRASIL, 2009b). 

 

O PlanejaSUS deve ser entendido como estratégia relevante à 
efetivação do SUS. Para o seu funcionamento, são claramente 
definidos os objetivos e as responsabilidades das áreas de 
planejamento de cada uma das esferas de gestão, de modo a conferir 
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efetiva direcionalidade ao processo de planejamento que, vale 
reiterar, compreende o monitoramento e a avaliação (BRASIL, 2009b, 
p. 21). 
 

 O Sistema de Planejamento no SUS integra o Pacto pela Saúde 

estabelecido entre as três esferas de gestão e divulgado pela Portaria Nº 399, 

de 22 de fevereiro de 2006.  O Pacto pela Saúde é composto pelo Pacto pela 

Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão.  

 

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de 
compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e 
resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das 
prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. 
O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas 
pelas três instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como 
política de Estado mais do que política de governos; e de defender, 
vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos 
na Constituição Federal. O Pacto de Gestão estabelece as 
responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir 
as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer 
o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão 
compartilhada e solidária do SUS. (BRASIL, PORTARIA 399 de 
2006). 
 

 No tocante ao processo de planejamento no SUS, é importante ressaltar 

que existem instrumentos que são fundamentais para que se possa aperfeiçoar 

a gestão do sistema. Tais instrumentos concederão melhor direcionamento nas 

prestações de serviços e no cumprimento das ações de saúde que são 

necessários para atender à população com efetividade. Pactuados nas três 

esferas de gestão (MS, Estados e Municípios), são instrumentos pertencentes 

a todo o Sistema de Planejamento do SUS: 

 
Plano de Saúde (PS): é um instrumento central de planejamento da 
saúde, formulado a partir de necessidades da população, que define 
as iniciativas e compromissos para cada esfera de gestão do SUS 
para um período de quatro anos. Serve como base para execução, 
acompanhamento e avaliação do sistema de saúde ao contemplar 
todas as áreas da atenção à saúde com vistas a garantir a 
integralidade do cuidado. 
Programação Anual de Saúde (PAS): é o instrumento que 
operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por 
objetivo programar anualmente as metas do Plano de Saúde e prever 
a alocação dos recursos orçamentários a serem executados. 
Relatórios Quadrimestrais de Gestão (RG) e Relatórios Anuais de 
Gestão (RAG): o Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com 
elaboração quadrimestral e anual que permite ao gestor apresentar 
os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de 
Saúde e orientam eventuais redirecionamentos que se fizerem 
necessários no Plano de Saúde (PORTO ALEGRE, 2016, p. 06). 
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 Nessa perspectiva, o PlanejaSUS tem como suporte para o seu devido 

funcionamento a elaboração e reavaliação regular desses instrumentos, 

conforme estabelece a Portaria N.º 2.135/2013 (BRASIL, 2009).  

 Conforme Paim (2006, p. 07), “o planejamento, ao explicitar objetivos e 

finalidades, pode favorecer a democratização da gestão e reduzir a alienação 

dos trabalhadores de saúde nos processos de produção”. Quando os atores 

que estão vinculados às ações e serviços de saúde têm a oportunidade de 

participar da gestão do sistema de saúde, se favorece o protagonismo 

necessário para reafirmar e fortalecer o controle social e o direito à saúde 

(CAMPOS7, 2013).  

 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA PARA O SUS - 

PARTICIPASUS 

 

 A Lei 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, institucionalizando os conselhos e as conferências 

de saúde como instrumentos para participação da sociedade na gestão das 

políticas de saúde no Brasil. A lei preconiza a participação de diversos atores 

sociais nessas instâncias participativas, resguardando aos usuários o direito de 

ocupar quantidade paritária de vagas em relação aos demais segmentos 

integrantes, sendo nos conselhos de saúde 50% das vagas destinadas para 

usuários do SUS (BRASIL, 1990). Partindo do pressuposto de que a gestão 

participativa é um dos mecanismos para consolidar o SUS, em 2003 cria-se a 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – SGEP, tendo como 

secretário, naquele ano, o sanitarista Antônio Sérgio da Silva Arouca, figura de 

grande importância para a idealização e construção do SUS. De acordo com 

Coelho (2012, p. 144), “a SGEP tem a responsabilidade de acelerar e 

aperfeiçoar a implementação das práticas de gestão estratégica e participativa 

nas três esferas de gestão do SUS”. 

 
7 Campos, G. W. de S. Um método para a análise e co-gestão de coletivos: a constituição do 
sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em instituições; o método da roda. São 
Paulo: Hucitec, 2000, 236 pp. 
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  Tendo como compromisso qualificar e aprimorar a implementação das 

práticas de gestão estratégica e participativa no âmbito da gestão tripartite, a 

SGEP representa uma inovação no processo colaborativo entre as três esferas 

de gestão, bem como, com as demais esferas de participação e controle social. 

(CARVALHO et al., 2012).   

 

As ações da SGEP estão articuladas através dos quatro 
departamentos que a compõem: Departamento de Gestão 
Participativa (Dagep), Departamento Nacional de Auditoria do SUS 
(Denasus), Departamento de Monitoramento e Avaliação da Gestão 
do SUS (Demags) e Departamento Nacional de Ouvidoria (Doges). 
No que tange às ações do Demags, evidenciou-se a necessidade de 
uma estrutura que assumisse as tarefas de articulação, apoio e 
difusão das ações de monitoramento e avaliação que se encontram 
em curso nas diversas Secretarias do Ministério da Saúde e demais 
unidades, bem como nas outras esferas do SUS (CARVALHO et al., 
2012, p.  904).   

 

 Visando ao fortalecimento da reforma sanitária e à ampliação da 

participação cidadã, em concordância com a Lei 8.142/1990, criou-se, em 

2007, através da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) e do 

Ministério da Saúde, a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa 

no SUS – ParticipaSUS. Como afirma Marinho (2015, p. 123), a política 

ParticipaSUS tem “o objetivo de orientar as ações de governo na promoção, na 

qualificação e no aperfeiçoamento da gestão estratégica e democrática das 

políticas públicas no âmbito do SUS”.  

 Com sintonia aos objetivos da Reforma Sanitária, o ParticipaSUS irá 

propor um pacto para institucionalizar a gestão participativa entre as três 

esferas de gestão, visando o aumento de instrumentos que possibilitam a 

participação da população nos processos de gestão do sistema de saúde. 

Incluindo-se também a estimulação para que se possa implantar dispositivos 

de escuta e interação entre os gestores, prestadores, trabalhadores de saúde e 

usuários do sistema de saúde, para que as distintas opiniões, percepções e 

demandas possam receber a devida importância e valorização dentro dos 

processos de gestão do SUS. (BRASIL, 2009c) 

 Na perspectiva do ParticipaSUS, a gestão participativa é compreendida 

como uma estratégia transversal, vigente nos procedimentos frequentes na 

gestão do SUS, que permite a elaboração e a resolução dos processos que 
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envolvem os diferentes atores envolvidos. Deste modo, demanda que sejam 

adotados processos e aplicações que torne efetiva a participação dos 

cidadãos. (BRASIL, 2009c). Para Cunha E Magajewski (2012, p. 77), “o 

ParticipaSUS estimula práticas de articulação intersetorial, envolvendo outros 

setores de governo comprometidos com a produção de saúde”. 

 A gestão participativa alia-se à descentralização, à regionalização e à 

mudança de cultura de gestão com vistas à estruturação de um novo ciclo 

democrático do SUS. Todavia, um dos atuais desafios para a consolidação do 

SUS na atualidade “é o aperfeiçoamento e o fortalecimento da participação 

social, visto que esta é uma das principais estratégias para a promoção da 

gestão participativa nas distintas esferas de governo”. (BEZERRA, 2012, p. 

884). 

 Para Cordeiro e Ribeiro (2006, p. 03), o processo de gestão, atualmente, 

envolve uma série de atividades mais abrangentes e diversificadas que no 

passado. Assim, “a gestão participativa é o modelo de gestão que mais se 

adapta ao novo homem da sociedade do conhecimento, indivíduo este que tem 

como característica marcante o inconformismo diante de respostas vagas”. 

Para Coelho (2012, p. 145), “a participação é determinante fundamental da 

democracia. Não é concessão nem exigência burocrática, mas uma conquista 

social”. Sendo assim, a participação vai possibilitar que assuntos de interesse 

gerais possam ser decididos de forma coletiva por pessoas de diferentes 

segmentos e classes. Dessa forma pode-se abranger distintas realidades 

dentro da elaboração de políticas importantes para os cidadãos. 

 Tendo em vista melhor eficácia, eficiência e efetividade, a gestão 

estratégica e participativa tem como características a reunião de ações 

voltadas para o aperfeiçoamento da gestão do SUS e a contribuição com 

processos que estimulem o controle social e a participação e educação 

popular. (BRASIL, 2009c). 

 Gestão participativa, de acordo com Bezerra et al. (2012, p. 884) consiste, 

Em estratégia transversal que objetiva agregar legitimidade às ações 
de governo, de forma a assegurar a inclusão de novos atores 
políticos e possibilitar a escuta das necessidades por meio da 
interlocução com usuários e entidades da sociedade. Requer a 
adoção de práticas e dispositivos de controle social, mecanismos de 
escuta permanente das opiniões e demandas da população, 
processos participativos de gestão, intersetorialidade e mecanismos 
de mobilização social. 

https://www.sinonimos.com.br/aperfeicoamento/
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 A este respeito, Cordeiro e Ribeiro (2006, p. 04), apontam que “a gestão 

participativa necessita de um modelo cultural extremamente democrático e 

aberto, onde impere a confiança em todos os níveis. Um conjunto de valores 

baseados em princípios com os quais todos concordam”.. Deste modo, pode-se 

dizer que através da participação da população no SUS percebe-se a 

potencialização do exercício de cidadania, além do fortalecimento da atuação 

do controle social e de outras instâncias de participação na busca da garantia e 

qualificação dos serviços de atendimento ao cidadão. 

 

2.4 CONSOLIDASUS  

 

O município de Porto Alegre, capital dos gaúchos, foi fundado em 26 de 

março de 1772 como Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. No 

último censo demográfico (IBGE,2010), a cidade contava com 1.409.351 

habitantes representando 13,2% da população do Estado do Rio Grande do 

Sul. Com área igual a 495,390 km², possui densidade populacional igual a 

2.837,53. No âmbito da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Porto Alegre irá gerenciar o sistema municipal de saúde para a população que 

vive no município. Sendo também referência para a população de outros 

municípios da Região Metropolitana, e na oferta de serviços de alta 

complexidade para outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul (PORTO 

ALEGRE, 2020, APRESENTAÇÃO) 

Segue abaixo a estrutura organizacional da SMS com destaque para 

onde se encontra a ASSEPLA: 
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Figura 1: Organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 

Alegre 

 
 

Fonte: (PORTO ALEGRE, 2019). 

 

A SMS coordena uma série de políticas públicas que envolvem os 

seguintes temas: Criança e Adolescente, Idosos, Saúde do Trabalhador, 

Assistência Farmacêutica, Saúde Bucal, Saúde Mental, Saúde da Mulher, 

Saúde da População Negra, Indígena, LGBT, Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST/Aids), e Saúde Nutricional, entre outros. (PORTO 

ALEGRE, 2020, APRESENTAÇÃO) 

A SMS de Porto Alegre conta com uma Assessoria de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação (ASSEPLA) ligada diretamente ao Gabinete do 

Secretário, que auxilia nos temas relacionados ao planejamento estratégico, 

normativo, de monitoramento e avaliação.  

A ASSEPLA para cumprir com seu papel no planejamento no âmbito da 

saúde “tem como missão qualificar a gestão do SUS em Porto Alegre/RS, 

institucionalizando o planejamento ascendente com foco na equidade e na 

integralidade da atenção à saúde” (PORTO ALEGRE, 2016, p. 09). 

 O projeto ConsolidaSUS foi implementado em 2011, através da 

Assessoria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (ASSEPLA) da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, com o objetivo de 
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potencializar e promover a rede de participação e descentralização da gestão e 

planejamento na rede de saúde do município. (PORTO ALEGRE, 2013). 

Segundo Paim (2006, p. 04), “um projeto refere-se ao um desdobramento mais 

específico de um plano ou programa, até mesmo para tornar exequível ou 

viável algum dos seus componentes, cujos objetivos, atividades e recursos têm 

escopo e tempo mais reduzidos”. Deste modo, 

 
O ConsolidaSUS organiza-se através das equipes de monitoramento 
em cada Gerência Distrital cujos objetivos são: definir as metas 
regionais e indicadores, estabelecer ações para alcançar essas 
metas, monitorar quadrimestralmente e anualmente as metas 
regionais visando qualificar a gestão para potencializar os resultados. 
(PORTO ALEGRE, 2013, p. 12-13).  
 

 As equipes de monitoramento do ConsolidaSUS são constituídas pelos 

coordenadores das unidades de saúde do território, gerente distrital, 

trabalhadores de diferentes níveis de atenção, membros da ASSEPLA, 

membros da DGAPS, membros da DGVS, representantes do conselho distrital 

de saúde e instituições de ensino (PORTO ALEGRE, 2016).   

 As demais áreas e suas respectivas representações da SMS também 

podem e devem participar do monitoramento junto às Gerências Distritais, visto 

que a participação de todos colabora para a qualificação das informações, além 

de contribuir para o processo de planejamento das ações e indicadores 

estabelecidos, dando suporte para as gerências distritais e suas unidades 

saúde de acordo com as necessidades de cada território. (PORTO ALEGRE, 

2016). 

A ferramenta ConsolidaSUS é um espaço para que cada Unidade de 

Saúde (US) possa realizar sua análise sobre o progresso das metas elencadas 

a partir do Plano Municipal de Saúde (PMS) vigente e suas respectivas 

Programações Anuais de Saúde (PAS). Em relação ao plano e a programação 

utilizados neste trabalho, destaca-se o Plano Municipal de Saúde, referente ao 

período de 2018-2021, e a Programação Anual de Saúde, referente ao período 

de 2020, a partir dos quais foram elencadas 17 metas diretamente relacionadas 

ao processo de trabalho da Atenção Primária em Saúde. A escolha destas 

metas se deve ao fato de que o ConsolidaSUS é uma ferramenta utilizada 

pelas unidades de saúde, serviços fundamentais no nível primário de atenção à 
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saúde do cidadão. Assim, as metas elencadas a partir do PMS e da PAS são 

apresentadas abaixo (PORTO ALEGRE, 2020). 

 

• Ampliar a resolutividade na Atenção Primária à Saúde (APS) para 

85% (META 3 PAS 2020); 

• Reduzir a taxa de incidência da sífilis congênita para 21/1.000 

nascidos vivos (META 9 PAS 2020); 

• Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 8,75/1.000 nascidos vivos 

(META 10 PAS 2020); 

• Manter a Razão de Mortalidade Materna abaixo de 35/100.000 

nascidos vivos (META 11 PAS 2020); 

• Realizar 55% do total de consultas médicas por Demanda 

Espontânea, nas Unidades de Saúde de Atenção Primária à Saúde 

(META 13 PAS 2020); 

• Aumentar a razão da realização do exame Citopatológico (CP) do colo 

do útero para 0,34 em mulheres de 25 - 64 anos (META 17 PAS 

2020); 

• Aumentar a razão da realização de mamografia para 0,30 em 

mulheres de 50 - 69 anos (META 18 PAS 2020); 

• Ativar a rede intersetorial e realizar o monitoramento do seguimento 

do cuidado de 75 % das mulheres, crianças, adolescentes e idosos 

com notificação de violência (META 20 PAS 2020); 

• Reduzir a taxa de transmissão vertical do HIV para valor igual ou 

menor que 2% (META 24 PAS 2020); 

• Aumento na taxa de cura de novos casos de tuberculose para 71% 

(META 25 PAS 2020); 

• Realizar no mínimo 10 ações de promoção da alimentação saudável 

no ano em 80% dos Distritos Sanitários (META 27 PAS 2020); 

• Realizar no mínimo 4 ações de promoção da prática de atividade 

física em 80% dos Distritos Sanitários (META 28 PAS 2020); 

• Realizar o tratamento para o controle do tabagismo em 75% das 

Unidades de Saúde (META 29 PAS 2020); 
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• Garantir 75% de acompanhamento das pessoas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (META 30 PAS 2020); 

• Ampliar para 50% a proporção de vacinas selecionadas do Calendário 

Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade 

– pentavalente (3º dose) pneumocócica 10-valente (2º dose), 

poliomielite (3º dose) e tríplice viral (1ºdose) - com cobertura vacinal 

preconizada (95%) (META 32 PAS 2020); 

• Ampliar para 60% os Conselhos Locais de Saúde da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) (META 53 PAS 2020); 

Realizar o controle vetorial em 100% dos casos confirmados de 

arboviroses em humanos e no vetor Aedes aegypti, identificadas nas 

armadilhas Mosquitrap (META 31 PAS 2020).  

 

Considerando que cada região do município tem suas especificidades, a 

ferramenta ConsolidaSUS foi proposta para que cada US possa monitorar, 

avaliar e planejar suas dificuldades a partir de suas características próprias.  

Desta forma, a gestão municipal, através da ASSEPLA, da DGAPS, da DGVS, 

do controle social e de outras instâncias que participam do processo, tem 

melhores condições de acompanhar e planejar as estratégias que se 

apresentem como as mais adequadas para cada território, pois cada 

dificuldade e sua possível solução variam conforme cada região do município.  

Também em âmbito nacional as realidades de cada região são 

extremamente diversificadas, devido à grande extensão territorial do nosso 

país e sua multiplicidade sociocultural, o que gera demandas e necessidades 

enormemente variadas. Por isso, o SUS, assim como projetos que derivam 

dele, como o ConsolidaSUS, apoiou-se na estratégia da descentralização 

(CUNHA; MAGAJWESKI, 2012). 

No caso do município de Porto Alegre, a descentralização se dá a partir 

das Gerências Distritais, estruturas administrativas e regionais e espaços de 

discussão e prática onde são operacionalizadas todas as estratégias para a 

atenção à saúde na esfera do SUS e que estão distribuídas em oito regiões de 

saúde como anteriormente citadas.   
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Figura 3: Mapa dos distritos sanitários de saúde de Porto Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: (PORTO ALEGRE, 2016, p. 08). 

 

É importante ressaltar o papel desempenhado pela coordenação das 8 

Gerências Distritais com relação ao Consolida SUS no município de Porto 

Alegre que é o de  

 
coordenar o trabalho das equipes de monitoramento para facilitar o 
processo de formação e consolidação das equipes; fomentar a 
qualificação destes fóruns; apoiar as equipes nas reuniões; 
esclarecer as prioridades da gestão; estimular a integração e 
participação de diferentes níveis de atenção entre trabalhadores, 
gestores além de reforçar a importância da participação do controle 
social, professores e alunos (PORTO ALEGRE, 2016, p. 08). 

  

Neste sentido, a gestão do SUS tem como proposta para cumprimento 

dos seus processos um modelo fundamentado no compartilhamento de poder 

com equipes e colegiados de gestão através de diagnósticos, análises, 
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avaliações e tomadas de decisões que devem ser realizadas de maneira 

coletiva por distintos segmentos da população ligada ao sistema de saúde. No 

que tange ao funcionamento de um coletivo de trabalho, na perspectiva da 

gestão compartilhada, é necessário que prioridades e demandas dos diferentes 

grupos sociais sejam percebidas com clareza por cada grupo, com relação  ao 

diagnóstico, características culturais e epidemiológicas, que podem ser 

distintas entre cada coletivo e, inclusive, influenciar nas particularidades que 

envolvem o processo de adoecimento/sofrimento e nos aspectos que esses 

mesmos grupos vão considerar por saúde e qualidade de vida (CUNHA; 

MAGAJEWSKI, 2012). 

As reuniões das equipes do ConsolidaSUS são fundamentais para o 

processo de monitoramento, pois as discussões permitem trazer uma melhor 

percepção do diagnóstico local e epidemiológico, assim como, considerar os 

problemas e situações específicas dos territórios no processo de planejamento 

das ações e serviços no âmbito da gestão municipal em saúde.  

De acordo com as reflexões de Paim (2006, p. 04) acerca do 

planejamento, constata-se que, 

O planejamento é orientado por problemas do estado de saúde, e 
seguindo a funcionalidade do Planejamento Estratégico Situacional 
(PES)8 de Carlos Matus (1996), cabendo identificá-los no momento 
explicativo recorrendo aos sistemas de informação disponíveis, bases 
de dados, indicadores, inquéritos epidemiológicos, levantamentos, 
estimativas rápidas, oficinas de trabalho com técnicos e comunidade, 
etc. Sempre que possível, os dados devem ser desagregados e 
produzidas informações segundo distribuição espacial, por faixa 
etária, sexo, raça, classe ou estrato social.  

 
8 O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um método de planejamento por problemas e 
trata, principalmente, dos problemas mal estruturados e complexos, para os quais não existe 
solução normativa ou previamente conhecida como no caso daqueles bem estruturados. Matus 
segmenta o PES em momentos: 
O momento explicativo: selecionando e compreendendo o problema : Este é o momento 
da seleção e análise dos problemas considerados relevantes para o ator social e sobre os 
quais este pretende intervir. 
O momento normativo: as propostas de ação em diferentes cenários: Este é o momento 
de desenhar o plano de intervenção, ou seja, de definir a situação objetivo ou situação futura 
desejada e as operações/ações concretas que visam resultados, tomando como referência os 
nós críticos selecionados. 
O momento estratégico: construindo a viabilidade do plano: Neste momento é realizada a 
análise de viabilidade do plano nas suas várias dimensões: política, econômica, cognitiva, 
organizativa.  
O momento tático-operacional: a gestão o plano Elaborado: O plano (flexível e adaptável à 
conjuntura), feita a análise de viabilidade, chega-se ao momento da ação, da implementação 

do plano (ARTMANN, 2000, p.  03, 08, 12, 16,19).  
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Nesta perspectiva, o ConsolidaSUS se apresenta como espaço 

privilegiado de gestão descentralizada e de elaboração de políticas de saúde, a 

partir da instituição de práticas que se dedicam ao desenvolvimento da 

integralidade e ao fortalecimento da participação popular para alcançar a 

consolidação do SUS. A adesão às práticas e procedimentos que efetivem a 

participação da população e a elaboração e deliberação conjunta da gestão 

participativa representa um progresso para o controle social e para o SUS 

como um todo (BRASIL, 2009c). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para alcançar o objetivo delimitado nesta pesquisa, foram adotados os 

procedimentos metodológicos descritos neste capítulo.  

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório-descritivo.  Segundo Minayo (2002, p. 21 - 22), 

 
A pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

 

Para Gil (2009, p. 41), “a pesquisa do tipo exploratória tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses”. Em relação à pesquisa descritiva, Gil (2009, 

p. 42) destaca que “a pesquisa do tipo descritiva se caracteriza por descrever 

as características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis” e que, no caso desta pesquisa, 

consistirá na descrição do histórico da construção do Projeto ConsolidaSUS.  

Para a coleta de dados, foram utilizados os dados obtidos por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental, além de diário de campo elaborado pela 

autora da pesquisa. Segundo Fonseca (2002, p. 31), 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de 
web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o 
que já se estudou sobre o assunto. 
 

 

De acordo com Gil (2009, p. 45), 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 
bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza 
das fontes/Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza 
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 
materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 
pesquisa. 
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Para a pesquisa bibliográfica e documental, foi utilizada a base de dados 

do Google Acadêmico usando como descritores os termos, ConsolidaSUS, 

planejamento, monitoramento, avaliação em saúde, PlanejaSUS e 

ParticipaSUS. Foram selecionados artigos, periódicos, teses e dissertações, 

bem como os documentos das políticas públicas relacionadas ao tema, e 

documentos advindos de sites oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria 

municipal de Saúde de Porto Alegre. A seleção e leitura das obras para 

elaboração do referencial teórico ocorreu em sua maioria de abril à junho de 

2020, no entanto durante a construção do trabalho, principalmente durante a 

revisão do referencial teórico, houve a inclusão de algumas outras obras.  

Foi selecionado para leitura o total de 45 trabalhos científicos. Após 

leitura de resumos, foram selecionados 36 documentos entre trabalhos 

científicos, portarias, leis e livros para compor a pesquisa a que se propõem 

esse trabalho. Os excluídos da amostra tiveram seu conteúdo baseado nos 

resumos lidos pela autora. O Quadro 1 detalha os trabalhos selecionados, 

apresentando o respectivo título, a autoria, o ano de publicação e, ainda, o tipo 

de trabalho. 

 

Quadro 1: Descrição dos trabalhos quanto à autoria, ao ano de 
publicação e ao tipo de estudo. 

 

Título da Publicação   Autoria 
Ano da 

Publicação 
Tipo de 

Produção 

Institucionalização da 
avaliação na atenção 
básica: análise do 
programa em uma gestão 
estadual.  

ALVES, C.K.A.  2008 Dissertação 

O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 
SITUACIONAL NO NÍVEL 
LOCAL: um instrumento a 
favor da visão 
multissetorial.  

ARTMANN. Elizabeth.  2000 Artigo 

Diário de pesquisa e suas 
potencialidades na 
pesquisa qualitativa em 
saúde.  

ARAÚJO, Laura 
Filomena Santos et al. 

2013 Artigo 
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Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 
Dispõe sobre as 
condições para a 
promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a 
organização e o 
funcionamento dos 
serviços correspondentes 
e dá outras providências. 

BRASIL 1990 Lei 

Lei n° 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990. 
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.  

BRASIL 1991 Lei 

Portaria n.º 399, de 22 de 
fevereiro de 2006. Divulga 
o Pacto pela Saúde 2006 
– Consolidação do SUS e 
aprova as Diretrizes 
Operacionais do Referido 
Pacto.  

BRASIL 2006 Portaria 

Política Nacional de 
Gestão Estratégica e 
Participativa no SUS – 
ParticipaSUS.  

BRASIL 2009 

Textos 
Básico de 

Saúde 
(documento 

digital) 

O SUS no seu município 
garantindo saúde para 
todos.  

BRASIL 2009 

Textos 
Básico de 

Saúde 
(documento 

digital) 

Trajetória e orientações 
de operacionalização. 

BRASIL 2009 

Textos 
Básico de 

Saúde 
(documento 

digital) 

Portaria n.º 2.135, de 25 
de setembro de 2013. 
Estabelece diretrizes para 
o processo de 
planejamento no âmbito 

BRASIL 2013 Portaria 
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do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

Identificação e 
caracterização dos 
elementos constituintes 
de uma intervenção: pré-
avaliação da política 
ParticipaSUS.  

BEZERRA, L.C.A. et al. 2012 Artigo 

Avaliação de serviços de 
saúde: aspectos 
conceituais e 
metodológicos. 

BRITO, T. A; JESUS, C. 
S.  

2009 
Revista 
Digital  

A gestão do SUS e as 
práticas de 
monitoramento e 
avaliação: possibilidades 
e desafios para a 
construção de uma 
agenda estratégica. 

CARVALHO, A.L.B. et 
al.  

2012 Artigo 

Desafios e Perspectivas 
para Institucionalização 
do Monitoramento e 
Avaliação no âmbito da 
Gestão do Sistema Único 
de Saúde. 

CARVALHO, A.L.B.  2016 
Tese de 

doutorado 

Construindo a 
Participação Social no 
SUS: um constante 
repensar em busca da 
equidade e 
transformação. Revista 
Saúde e Sociedade.  

COELHO, J.S.  2012 Artigo 

Avaliando a 
institucionalização da 
avaliação. 

CONTANDRIOPOULO
S AP.  

2006 Artigo 

Gestão da empresarial. 
CORDEIRO, J. V. B. 
M.; RIBEIRO, R. V.  

2006 Livro 

Educação Popular e 
Gestão Participativa na 
saúde: instituindo 
espaços 

CORREIA, N.F.  2010 Dissertação 

Gestão participativa e 
valorização dos 
trabalhadores: avanços 
no âmbito do SUS. Saúde 
e Sociedade.  

CUNHA, P.F; 
MAGAJEWSKI, F.  

2012 Artigo 
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Cirandas da Vida: 
dialogismo e arte na 
gestão em saúde.  

DANTAS, V.L.A. et al. 2012 Artigo 

Da teoria à formulação de 
uma Política Nacional de 
Avaliação em Saúde. 

FELISBERTO E. 2006 Artigo 

Metodologia da pesquisa 
científica.  

FONSECA, J. J. S.  2002 Apostila 

Subsídio para Organizar 
Avaliações da Ação 
Governamental.  

GARCIA RC. 2001 Artigo 

Como elaborar projetos 
de pesquisa.  

GIL, A. C.  2002 Livro 

Avaliação em saúde: Dos 
modelos teóricos à prática 
na avaliação de 
Programas e Sistemas de 
saúde.  

Hartz, Z. M. de A.; 
SILVA, L. M. V. da. 

(orgs.). 
2005 Livro 

Gestão participativa nas 
políticas públicas no 
âmbito do Sistema Único 
de Saúde: principais 
componentes e desafios. 

MARINHO, P. da S.  2015 Artigo 

Pesquisa social: Teoria, 
método e criatividade. 

MINAYO, Maria Cecília 
de Souza et al.  

2002 Livro 

O Desafio do 
Conhecimento: Pesquisa 
Qualitativa em Saúde.  

MINAYO, Maria Cecília 
de Souza et al.  

2008 Livro 

Avaliação em saúde: uma 
prática em construção no 
Brasil. In: Hartz ZMA, 
Vieira da Silva LM, 
organizadores. Avaliação 
em saúde: Dos modelos 
teóricos à prática na 
avaliação de Programas e 
Sistemas de saúde.  

PAIM JS.  2005 Artigo 

Planejamento em saúde 
para não especialistas.  

PAIM JS.  2006 Artigo 

Guia de apoio para as 
equipes de 
monitoramento 
ConsolidaSUS. 

Porto Alegre 2016 
Documento 

Digital 

ConsolidaSUS: equipes 
de monitoramento. 

Porto Alegre 2013 
Documento 

Digital 

Plano Municipal de Saúde 
2018-2021. 

Porto Alegre 2017 
Documento 

Digital 

PROGRAMAÇÃO ANUAL 
DE SAÚDE – PAS 2020. 

Porto Alegre 2020 
Documento 

Digital 
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A gestão descentralizada 
e participativa das 
políticas públicas no 
Brasil. 

ROCHA, R.  2009 Artigo 

Avaliar, uma 
responsabilidade.  

TAKEDA S; YVES T. 2006 
Revista 
Digital  

Fonte: Produzido pela autora com base nos resultados do levantamento bibliográfico e 
documental. 

 
 No que se refere ao diário de campo, Araújo (2013, p. 54) aponta que o 

mesmo “[...] tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e 

ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um 

esforço para compreendê-las”. Assim, para o diário de campo, foram utilizadas 

as observações e reflexões da pesquisadora enquanto participante do projeto 

ConsolidaSUS – Equipes de monitoramento na Assepla, e da sua participação 

em reuniões da equipe de monitoramento do distrito sanitário Restinga, durante 

o período de dezembro de 2018 a dezembro de 2020.  

 No diário de campo foram observadas questões relativas ao 

ConsolidaSUS dentro do ambiente de estágio da autora, onde pode 

acompanhar a implementação da ferramenta durante os anos de 2018 e 2019. 

Do mesmo modo, durante as reuniões de monitoramento do ConsolidaSUS na 

Gerência Distrital da Restinga observou-se quais as questões abordadas 

dentro das reuniões de monitoramento na GD, suas pautas, relatos e também 

as discussões realizadas 

 A presente pesquisa tinha como objetivo inicial a participação da autora 

em 6 reuniões de monitoramento durante o ano de 2020, no entanto, devido a 

pandemia de coronavírus as reuniões não ocorreram como anteriormente 

planejadas. Assim, foi possível a participação em 1 reunião ocorrida em abril de 

2019 e em 2 reuniões realizadas em 2020, sendo uma em julho e a outra em 

novembro. Em condições “normais” as reuniões ocorrem mensalmente na 

última quarta-feira do mês, no turno da tarde, a partir das 14 horas. 

Considerando que o objetivo principal deste trabalho é analisar como se 

desenvolvem as ações de monitoramento em saúde através do ConsolidaSUS/ 

Equipes de Monitoramento no Distrito Sanitário Restinga do município de Porto 

Alegre e, tendo em vista que ainda são raras as publicações que dão destaque 
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às especificidades desta região com relação ao tema, pode-se dizer que o 

presente projeto assume um caráter de estudo de caso. 

De acordo com Fonseca (2002, p. 33), 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa 
conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada 
situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O 
pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas 
revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de 
acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender 
como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 
perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do 
objeto de estudo do ponto de vista do investigador. 

 

Para a análise de materiais, foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo. 

Segundo Minayo (2000, p. 74-76), 

 
Podemos destacar duas funções na aplicação da técnica. Uma se 
refere à verificação de hipóteses e/ou questões. Ou seja, através da 
análise de conteúdo, podemos encontrar respostas para questões 
formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações 
estabelecidas antes do trabalho de investigação (hipóteses). A outra 
função diz respeito à descoberta do que está por trás dos conteúdos 
manifestos, indo além das aparências do que está sendo 
comunicado. As duas funções podem, na prática, se complementar e 
podem ser aplicadas a partir de princípios de pesquisa quantitativa ou 
qualitativa. 

 

 

 Das modalidades de análise de conteúdo existentes, a análise temática 

foi a que melhor se ajustou ao escopo da pesquisa, pois, de acordo com 

Minayo (2000, p. 309), “a análise temática tem maior relevância por ser a mais 

simples e considerada apropriada para as investigações qualitativas em 

saúde”. Cronologicamente, a análise de temática pode abranger as seguintes 

fases; 

a) pré-análise: quando será organizado o material a ser analisado; 

b) exploração do material: quando será aplicado o que for definido na fase 

anterior. É a fase mais longa e pode haver necessidade de fazer várias 

leituras de um mesmo material;                                                     

c) tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nesta fase                    

devemos desvendar o conteúdo que não se manifesta claramente. A 
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busca deverá voltar-se às ideologias, tendências e outras determinações 

do fenômeno que se está analisando. 

 É importante destacar que durante a construção do diário de campo foi 

preservado o anonimato dos participantes das atividades e registrados apenas 

dados e informações públicos, embasados nas experiências acadêmicas da 

autora como estagiária na Assepla.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O relato de experiência oriundo do diário de campo da autora em diálogo 

com o referencial teórico utilizado permitiu a construção de três categorias 

temáticas: “A ferramenta ConsolidaSUS: avanços e desafios no período 2018-

2019”, “Reuniões de monitoramento do ConsolidaSUS no distrito sanitário da 

restinga” e “ConsolidaSUS como ferramenta de qualificação da gestão em 

saúde”. 

 

4.1 A FERRAMENTA CONSOLIDASUS: AVANÇOS E DESAFIOS NO 

PERÍODO 2018-2019 

A ferramenta ConsolidaSUS e as reuniões das equipes de 

monitoramento objetivam colaborar na percepção dos problemas pontuais e de 

maior impacto em cada distrito sanitário, realizando um diagnóstico situacional, 

auxiliando a gestão na tomada de decisão e direcionamento de ações e 

recursos. “O monitoramento busca fornecer suporte à Gestão, Gerência 

Distrital e Serviços de Saúde para qualificação do diagnóstico situacional local 

que permita desenvolver ações de acordo com as necessidades das regiões” 

(PORTO ALEGRE, 2016, p. 08). 

O monitoramento realizado pela ferramenta ConsolidaSUS toma como 

base os seguintes instrumentos: Plano Municipal de Saúde (PMS) do 

Município, a Programação Anual de Saúde (PAS), e o Relatório Anual de 

Gestão (RAG), assim como os Relatórios Quadrimestrais de Gestão (RG). 

Assim, o trabalho da equipe de monitoramento deve ser realizado a partir da 

integração dos Relatórios de Gestão da SMS, perfil epidemiológico da 

população da região, prioridades da gerência distrital e da gestão em saúde 

vigente, abrangendo as metas que constam no PMS e PAS. 

Ainda que o projeto ConsolidaSUS tenha sido criado em 2011, a 

ferramenta foi disponibilizada e compartilhada com as respectivas unidades e 

gerências distritais, bem como iniciaram-se as reuniões de monitoramento 

mensais em julho de 2018 e ao final de cada ano, é realizada uma análise da 

implantação da mesma. Minha experiência de estágio na ASSEPLA iniciou em 

dezembro de 2018, e assim, pude acompanhar dois ciclos de análises 
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referentes ao ano de 2018 e 2019, respectivamente. Como produto dessas 

análises, é possível destacar alguns pontos.   

Quadro 2: Análise da implementação da ferramenta ConsolidaSUS em 
Porto Alegre no ano de 2018 

 

2018 

Pontos positivos Pontos frágeis 

Auxiliou no monitoramento de um 

conjunto de metas prioritárias por US. 

Espaço limitado de armazenamento, 

ou seja, conforme o uso pode haver 

custo de armazenamento não previsto 

pela SMS e de difícil contratação. 

Permitia a interação em tempo real e o 

acesso de mais de um usuário à 

ferramenta simultaneamente. 

Ferramenta não institucional, ficando 

assim, vulnerável às mudanças de 

gestão. 

Não tinha nenhum custo financeiro 

direto a mais. 

As atualizações em bloco, de forma 

não automatizada e que requerem 

ajuste manual. (Ex.: redação das 

perguntas norteadoras para 

preenchimento das informações 

solicitadas dentro do ConsolidaSUS). 

Todas as US/GD já possuíam acesso à 

planilha eletrônica, não havendo 

problemas de restrições e 

incompatibilidade. 

Instabilidades na internet das 

Unidades de Saúde prejudicaram, em 

alguns momentos, o acesso à 

ferramenta. 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Quadro 3: Análise da implementação da ferramenta ConsolidaSUS em 
Porto Alegre no ano de 2019 

 

2019 

Pontos positivos Pontos frágeis 

Integração de sistemas e bases de 
dados automatizados na ferramenta  
(SIM, SINASC, eSUS, SINAN e 
SIPNI). 

Mudanças na definição da equipe mínima 
de suporte às gerências 
distritais. 

A contratualização de metas 
regionais. 

 Participação escassa de alguns setores 
justificada pela indisponibilidade de 
pessoal (Diretoria Geral da Vigilância em 
Saúde (DGVS) e da Diretoria Geral da 
Atenção Primária em Saúde (DGAPS). 
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O processo de monitoramento e 
avaliação pautados nas reuniões de 
equipe. 

Cancelamento de encontros/reuniões 
mensais (justificada pela priorização de 
outras pautas e pela indisponibilidade de 
pessoal). 

A priorização de necessidades e 
direcionamento de processos 
assistenciais. 

Existência de Unidades de Saúde que 
ainda não haviam pautado o 
Monitoramento e Avaliação nas reuniões 
de equipe. 

Fonte: Autora, 2020. 

 

Observou-se que do ano de 2018 para o ano de 2019 a ferramenta foi 

qualificada, havendo a integração das bases de dados (SIM, SINASC, eSUS, 

SINAN e SIPNI) e possibilitando que a ferramenta fosse mais objetiva ao 

solicitar o preenchimento de dados pelas unidades de saúde mais direcionados 

àquelas informações oriundas das vivências e dificuldades singulares de cada 

serviço.  

Durante esse período de implementação destaca-se que houve 

problemas em relação a adesão, sendo que algumas gerências cancelavam os 

encontros e reuniões que deveriam ocorrer de forma mensal, houve pouca 

participação também de setores da SMS que seriam fundamentais para esse 

processo como a DGVS e a DGAPS, mas que através de sugestões de pautas 

pela Assepla e do suporte dado pela mesma às GDs, a questão do 

monitoramento em saúde começou aos poucos a fazer parte dos processos de 

trabalho das GDs e suas respectivas Unidades de Saúde.  No entanto vale 

salientar, que se percebeu que durante esse período, havia ainda, algumas 

unidades de saúde onde não havia sido pautado o monitoramento em saúde 

através do ConsolidaSUS, o que reforça que a implementação da ferramenta 

ainda está em andamento dentro do município. 
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4.2 REUNIÕES DE MONITORAMENTO DO CONSOLIDASUS NO DISTRITO 

SANITÁRIO DA RESTINGA 

Como estagiária na Assepla, tive a oportunidade de participar de 

diversos fóruns e reuniões sobre assuntos relevantes para o planejamento em 

saúde do município. É possível salientar, entre tantas outras, as reuniões para 

discussão e elaboração de Relatórios de Gestão, de Programações Anuais de 

Saúde, da Lei Orçamentária Anual e, recentemente, de discussões iniciais para 

elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Todas estas experiências 

referem-se a aspectos de avaliação e monitoramento relevantes para o 

planejamento municipal, estando todos eles de acordo com a Portaria nº 2.135 

de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Durante o ano de 2019 e 2020, em especial, tive a oportunidade de 

acompanhar as reuniões de monitoramento do ConsolidaSUS referentes ao 

Distrito Sanitário da Restinga. A partir desta experiência, busca-se refletir sobre 

alguns aspectos compartilhados a seguir. 

De modo geral, as reuniões de monitoramento da GD RES aconteciam 

mensalmente, na última quarta-feira do mês, no turno da tarde, a partir das 

14:00 horas com duração de três horas aproximadamente. Contava com a 

participação de coordenadores dos serviços da gerência, trabalhadores dos 

diferentes níveis de atenção do território, representantes da ASSEPLA, da 

DGVS, da DGAPS e representantes do Controle Social, sendo também um 

espaço aberto para participação de instituições de ensino (alunos e 

professores). 

Em abril de 2019 participei pela primeira vez da reunião de 

monitoramento da Gerência Distrital Restinga. O interesse em participar da 

reunião ocorreu antes da intenção de realizar esta pesquisa, sendo a 

participação da reunião vista pela autora como um processo de aprendizagem 

ao longo do estágio que seria válido. Em 2020 já tinha me programado para 

participar das reuniões de monitoramento da GD, no entanto, devido à 

pandemia de coronavírus, as reuniões não ocorreram como deveriam, sendo 

possível a participação em duas reuniões, uma em julho, após as primeiras 

unidades de saúde da restinga terem sido contratualizadas, e a outra em 
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novembro, com o intuito de retomar o trabalho do monitoramento  e já com as 

reuniões  na modalidade virtual.  

Na primeira reunião que tive a oportunidade de participar, estavam 

presentes, além da Gerência Distrital, representantes das 12 unidades de 

saúde do território (US Belém Novo, Clínica de Família José Mauro Ceratti, US 

Chapéu do Sol, US Chácara do Banco, US Lami, US Macedônia, US Núcleo 

Esperança, US Paulo Viaro, US Pitinga, US Ponta Grossa, US Quinta Unidade 

e US Restinga), representantes da Assepla e também da Diretoria Geral da 

Vigilância em Saúde (DGVS). A reunião aconteceu na unidade de saúde 

Quinta Unidade que, enquanto moradora da Restinga, é a minha Unidade de 

referência. Foram abordados temas predominantes da região como a questão 

da violência que acaba impactando na oferta de serviços e profissionais da 

saúde, com relatos dos profissionais (principalmente agentes comunitários de 

saúde).  

Dentro destes relatos foi trazida em questão a dificuldade da busca ativa 

através de visitas domiciliares de profissionais da saúde (geralmente agentes 

comunitários e agentes de endemias) à indivíduos feita em determinadas 

partes do território, estando entre elas a região de alguns condomínios em 

especial. O relato era de que dificilmente os serviços de saúde conseguiam 

entrar nesses locais devido à presença de criminosos e à insegurança 

decorrente da extrema rivalidade entre algumas facções. Também foi feito 

relatos referentes às dificuldades de acesso ao território e, consequentemente, 

de algumas unidades de saúde não conseguirem realizar o preenchimento dos 

dados solicitados na planilha do ConsolidaSUS. Além disso, foi discutido o fato 

de que, na maioria das vezes, há uma carga de trabalho elevada para equipes 

de trabalho pequenas, o que dificulta a discussão adequada dos dados pelas 

mesmas.   

A segunda reunião que participei ocorreu em um contexto bastante 

adverso, pois já estávamos no meio da Pandemia do Coronavírus, quando 

muitos processos de trabalho precisaram ser reorganizados e alguns 

priorizados. Muitos servidores públicos foram afastados e alguns se 

mantiveram trabalhando em home office. Este período coincidiu com as 

inúmeras demissões de trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia de 
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Saúde da Família de Porto Alegre (IMESF)  que fora extinto devido a uma ação 

do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgou o IMESF inconstitucional. 

Sendo assim a reunião aconteceu na Gerência Distrital RES, localizada 

próxima ao hospital da Restinga, com a participação de poucas pessoas e 

seguindo todos os protocolos de cuidado, pois estavam todos de máscara, com 

distanciamento social e com álcool gel disponível. 

A pauta desta reunião foi mais direcionada para a apresentação do 

ConsolidaSUS para os novos coordenadores das Unidades de Saúde que 

haviam sido contratualizadas recentemente e ainda estavam se apropriando 

dos processos de trabalho. Essa pauta foi uma demanda da própria GD da 

Restinga, pois esses profissionais da saúde não tinham nenhuma ideia de 

como funcionava e para que servia a ferramenta. Nesse encontro, estavam 

presentes cinco coordenadores de US que haviam sido recentemente 

contratualizadas, uma representante da Gerência Distrital da GD Restinga, 

uma representante da Assepla, e eu como estagiária.   

Durante a reunião de monitoramento, foi apresentado o ConsolidaSUS e 

mostrada meta por meta da ferramenta, assim como se discutiu a forma de 

coleta de dados para preenchimento da planilha. Após, houve o relato de 

alguns novos coordenadores quanto às suas dificuldades por desconhecerem a 

ferramenta. No meu entendimento, esta reunião serviu como um espaço de 

qualificação técnica para os trabalhadores contratualizados, sendo que houve 

espaço para dúvidas e perguntas sobre o ConsolidaSUS. 

Na terceira reunião que participei, ainda estávamos lidando com a 

pandemia do Coronavírus e, sendo assim, a reunião aconteceu de forma 

totalmente virtual, via aplicativo Google Meet, sendo o link da reunião 

disponibilizado no grupo de Whastapp da Gerência Distrital Restinga. Estavam 

presentes nesta reunião, além de duas profissionais da Gerência Distrital, 

representantes das 12 unidades de saúde do território e representantes da 

Assepla. Essa reunião ocorreu com o intuito de alinhar as questões do 

monitoramento que não estava ocorrendo normalmente por causa da 

pandemia. 

Devido ao fato de 90% das equipes das unidades de saúde do Distrito 

Sanitário Restinga terem sido contratualizadas ao longo do ano de 2020, a 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/imesf/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/stf/
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pauta desta reunião foi mais direcionada para a apresentação do 

ConsolidaSUS para os novos coordenadores das Unidades de Saúdes que 

haviam sido contratualizadas e ainda estavam se apropriando dos processos 

de trabalho. Houve uma rodada de apresentação e, logo após, uma 

apresentação do histórico do ConsolidaSUS, explanação de alguns indicadores 

presentes na ferramenta e a forma de acesso a ela.   

Em relação às mudanças nas equipes, muito presente em 2020 devido 

às recentes contratualizações, foi ressaltada a necessidade de atualização dos 

cadastros e depois a avaliação dos processos de trabalho, que foram alteradas 

de acordo com a mudança da equipe. Um dos coordenadores de unidade 

trouxe a preocupação de que a maioria das famílias vinculadas ao Programa 

Bolsa Família já estivera inúmeras vezes na unidade de saúde e não havia 

vinculação destas no e-SUS, o que se configura como um problema importante 

no processo de trabalho que, conforme relato de uma liderança presente, 

repete-se em várias unidades e precisa ser revisto.  

Como resultados das reuniões pode-se apontar a riqueza das 

discussões dos indicadores presentes na ferramenta, o que leva a considerar a 

importância dos problemas e situações trazidas de forma única pelos 

profissionais que trabalham  no território e que trazem à tona questões ligadas 

diretamente aos processos de trabalho, à prestação e oferta de serviços de 

saúde, e que também  podem auxiliar para a  elaboração de um diagnostico 

situacional mais preciso e na elaboração de ações mais próximas à realidade.   

Um exemplo a partir das discussões que ocorriam durante as reuniões 

de monitoramento, foi quando se discutiu a meta 25 da PAS que seria: 

“Aumento na taxa de cura de novos casos de tuberculose para 71%”, a 

discussão desse indicador trouxe á tona a dificuldade que a gerência tem em 

realizar a busca ativa através de visitas domiciliares aos pacientes com o 

diagnóstico no território. Vale salientar que a cura da tuberculose requer um 

tratamento longo, em torno de 6 meses, e que muitas pessoas abandonam o 

tratamento antes do tempo, dificultando assim a cura. Com relação às 

dificuldades na realização da busca ativa de alguns casos devido aos 

problemas de acesso decorrentes da violência, foi discutida a elaboração de 

um formulário que auxiliasse a organização e detalhamento de casos 
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específicos, como os de difícil acesso, por parte da equipe de saúde. Ao 

participar da elaboração deste formulário, pude constatar a necessidade de 

intervenção de outros setores como o da segurança pública e assistência 

social, entre outros, para pensar conjuntamente com a gestão municipal da 

saúde, estratégias e ações que auxiliem na resolução ou diminuição dos 

problemas complexos que atingem a prestação de serviços de saúde.  

 

4.3 CONSOLIDASUS COMO FERRAMENTA DE QUALIFICAÇÃO DA 

GESTÃO EM SAÚDE 

Durante minha experiência de estágio junto à ASSEPLA e na 

observação da Gerência Distrital da Restinga, pude perceber o quão essencial 

é a participação dos profissionais da área da saúde em ambientes de 

monitoramento no sentido de qualificar a gestão da saúde. Suas percepções 

contribuem para um diagnóstico situacional mais preciso e auxiliam na 

elaboração de ações que potencializam os resultados que se quer alcançar. 

Cunha e Magajewski (2012, p. 71) afirmam que, 

 
a ampliação dos espaços de participação social e dos trabalhadores 
na gestão do sistema é fundamental e baliza a efetivação de 
mudanças na direção de um sistema de saúde inclusivo, acolhedor, 
integral, resolutivo e, sobretudo, democrático.  
 
 

Por este ângulo, podemos considerar que a participação deve ser um 

objetivo a ser perseguido, no entanto, se faz necessário constante avaliação e 

aprimoramento de sua ocorrência para que se torne um canal efetivo que 

permita o acesso da população aos espaços de deliberação do sistema de 

saúde (COELHO, 2012). Afinal, “o encontro das esquipes de monitoramento 

em um fórum permanente promove a interação entre pessoas com a inclusão 

de saberes e práticas, criando um espaço de vínculo, troca e 

corresponsabilidade entre os participantes”. (PORTO ALEGRE, 2016, p. 07). 

Outro aspecto relevante se refere à necessidade do aperfeiçoamento, na 

perspectiva da educação permanente junto às equipes, para a utilização 

adequada da ferramenta do ConsolidaSUS. Fica evidente que, no contexto 

atual do município de Porto Alegre, muitos trabalhadores de saúde, 

principalmente os advindos das unidades recentemente contratualizadas, 
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possuem dificuldades em relação ao preenchimento da planilha de metas e 

dúvidas em relação às fontes de informações dos dados. 

Deste modo, percebe-se a importância da qualificação dos trabalhadores 

a respeito das ferramentas de planejamento de modo geral, uma vez que 

espaços permanentes de gestão colaborativa são canais importantes para a 

participação no planejamento e na avaliação do SUS em Porto Alegre (PORTO 

ALEGRE, 2016). A partir de minha participação nas reuniões de monitoramento 

da Gerência Distrital Restinga, pude perceber que, mesmo com todo o esforço 

empreendido para o aprimoramento da utilização da ferramenta do 

ConsolidaSUS, tem havido muitas dificuldades, tais como a redução 

significativa de recursos humanos na GD neste período, dificuldades na adesão 

por parte de alguns setores da SMS e de algumas unidades de saúde e 

também as instabilidades nas unidades de saúde que afetam o acesso a 

ferramenta em alguns momentos.  

Um destaque importante ocorrido a partir das reuniões da equipe de 

monitoramento da GD Restinga foi a constatação de que a Gerência Distrital 

alcançou o percentual de 50,4% de cadastros de usuários realizados, enquanto 

a meta de Porto Alegre é de 30%, o que pode ser considerada uma conquista 

no sentido de a GD estar construindo um caminho de uma maior proximidade 

com a população de seu território. De toda maneira, é importante ressaltar a 

necessidade do preenchimento adequado dos dados do cadastro dos usuários 

pela Unidade de Saúde, de modo que os mesmos possam refletir nos 

indicadores de saúde, uma vez que, se o cadastro não estiver adequado, o 

processo de trabalho não estará correto.  Para Carvalho et al (2021, p, 909), 

 
as ações de monitoramento e avaliação possuem objetivos 
intrinsecamente vinculados ao desafio de consolidação do SUS e, 
como destacam, podem ser entendidas, também, como uma 
intervenção para aumentar a capacidade de governo, com vistas à 
melhoria de seu projeto político, contribuindo, assim, para a 
governabilidade do sistema de saúde. 

 
 

Neste sentido, de acordo com Cunha e Magajewski (2012, p. 78), 

entendemos que “a consolidação da democracia participativa na conquista da 

saúde ainda tem um longo caminho a percorrer”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar como se desenvolvem as 

ações de monitoramento em saúde através do ConsolidaSUS/Equipes de 

Monitoramento no Distrito Sanitário Restinga do município de Porto Alegre. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório-descritivo, utilizando publicações disponíveis na base de dados 

Google Acadêmico a fim de apresentar o histórico da construção do Projeto 

ConsolidaSUS em Porto Alegre. Foram também apresentados os relatos da 

experiência vivida, advindos do diário de campo da autora, que acompanhou 

durante sua vivência de estágio na ASSEPLA/SMS o projeto ConsolidaSUS e a 

equipe de monitoramento ConsolidaSUS da Gerência Distrital Restinga. Os 

relatos oriundos do diário de campo tiveram o propósito de identificar os 

resultados de gestão no Distrito Sanitário da Restinga à partir do 

ConsolidaSUS/Equipes de Monitoramento. 

É importante apontar que não foi possível identificar através desta 

pesquisa outros municípios que trabalham com a temática do monitoramento 

em saúde como Porto Alegre, nos moldes do que o ConsolidaSUS se propõe a 

fazer. Assim, foi justamente no sentido de contribuir com a discussão da 

temática e compartilhar uma experiência de estágio no âmbito da gestão 

municipal de saúde que realizou-se a presente pesquisa.  

Através desta experiência foi possível perceber que o monitoramento e a 

avaliação em saúde devem ser atividades conjuntas e de responsabilidade de 

toda a equipe de saúde. Em uma das últimas reuniões que estive presente, 

percebeu-se um comprometimento da equipe da gerência distrital da Restinga 

em acompanhar cada equipe e auxiliar no planejamento e alinhamento dos 

indicadores de cada uma. Esse comprometimento é de suma importância para 

que a instância de gestão da saúde possa cumprir seu papel de maneira 

efetiva a fim de definir as metas regionais e indicadores, estabelecer ações 

para alcançar essas metas, monitorar quadrimestralmente e anualmente as 

metas regionais visando qualificar o processo de trabalho e potencializar os 

resultados alcançados. 
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Foi possível constatar neste estudo as dificuldades dos profissionais da 

atenção primária decorrentes de não terem conhecimento suficiente para se 

apropriarem de maneira efetiva da ferramenta do ConsolidaSUS e seus 

indicadores, bem como o fato de terem que lidar constantemente com 

situações de enorme vulnerabilidade social, como a violência presente na 

região do Distrito Sanitário da Restinga.  

 Nesta direção, gostaria de apontar para a necessidade de investimento 

em educação permanente, de modo a permitir que todos os profissionais 

compreendam o que são e quais são os objetivos dos indicadores, propiciando 

a integração de todos no processo.  

É fato que muitas das questões relativas à vulnerabilidade das diferentes 

regiões da cidade, não podem ser resolvidas unicamente pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Porto Alegre e, justamente por isso, se faz necessária a 

interação com outros órgãos públicos para a elaboração de estratégias que 

reduzam os problemas e melhorem o acesso à saúde da população. Desta 

forma, saliento aqui a importância de todos colaborarem com o monitoramento 

em saúde pois é evidente que, através dele, é possível identificar problemas da 

área da saúde e elaborar possíveis estratégias para minimizá-los. 

Considero relevante também a necessidade de trabalhar-se para que 

haja uma participação maior de áreas como a DGVS e a DGAPS nas reuniões 

de monitoramento do ConsolidaSUS, pois, durante minha participação nas 

reuniões de monitoramento da Gerência Distrital Restinga, pude perceber que 

em nenhuma das reuniões que acompanhei estava presente representação 

pela DGAPS, e em duas reuniões, não estava presente representação da 

DGVS. Em 2019, um dos limites impostos a se considerar foi a baixa 

participação de ambas as áreas nas reuniões de monitoramento do 

ConsolidaSUS. Assim, um dos atuais desafios para a consolidação do SUS é o 

aperfeiçoamento e o fortalecimento da participação, tendo em vista que esta 

seria uma das estratégias fundamentais para que se possa promover dentro 

das três esferas de gestão uma gestão mais participativa.  

Com as reflexões que este estudo permitiu elaborar, reforça-se que o 

monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde configuram um 

importante processo de qualificação da gestão do sistema de saúde brasileiro, 
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ao mesmo tempo em que necessita de aprimoramento. O acompanhamento 

deste processo junto ao ConsolidaSUS em Porto Alegre e, em especial no 

Distrito Sanitário da Restinga, propiciou considerar a importância de que cada 

equipe possa monitorar seus indicadores com o auxílio da Gerência Distrital, da 

ASSEPLA, da DGAPS, da DGVS e de outras áreas quando necessário, além 

de ter presentes suas fragilidades e como lidar com elas para planejar e alinhar 

os indicadores de modo que o ConsolidaSUS seja um espaço vivo de 

discussão.  

 Vale ressaltar aqui que, devido à pandemia do Coronavírus, houve uma 

considerável dificuldade para a realização das reuniões de monitoramento, o 

que inevitavelmente impactou no presente trabalho. Por fim, destaca-se a 

necessidade de mais estudos que busquem identificar e aprofundar a 

compreensão sobre o modo como o monitoramento em saúde, através do 

ConsolidaSUS/Equipes de monitoramento, tem contemplado as especificidades 

da população do distrito sanitário Restinga e demais distritos sanitários do 

município de Porto Alegre.  Fica o desafio de fortalecer as equipes e ações de 

monitoramento, efetivando o seu caráter de intervenção e influência no 

processo de tomada de decisão e buscando assim, seguir o modelo proposto 

para a gestão do SUS, que se apoia na ideia do trabalho em equipe e em 

colegiados de gestão, que garantam que o poder seja de fato compartilhado 

por meio de diagnósticos, análises, avaliações e decisões construídas 

coletivamente pelos gestores, trabalhadores da saúde e usuários do sistema de 

saúde. 
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