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NOTA INFORMATIVA
Orientações - Painel de monitoramento dos instrumentos de Planejamento
do SUS
O painel tem como objetivo o monitoramento da situação de elaboração,
entrega e apreciação dos instrumentos de planejamento: Plano de Saúde, Programa
Anual de Saúde, Relatório de Gestão, Relatório do Quadrimetral e ainda do status da
pactuação dos Indicadores da Pactuação Interfederativa nos municípios brasileiros.
As

informações

apresentadas

nos

gráficos,

tabela

e

mapa

são

disponibililizadas por estados (incluído o Distrito Federal) e municípios.
O painel apresenta o status de cada instrumento como exemplificado
abaixo na tabela 1.
A descrição de cada status dos instrumentos de planejamento está
apresentado na tabela 2.
Tabela 1. Lista dos status por instrumentos de pactuação
Instrumentos
Status
Não inciado, Em elaboração, Aprovado, Não Aprovado, Em
Plano de Saúde
Pactuação
InterfederativaIndicadores
Programação de
Saúde
Relatório Anual de
Gestão
Relatório Detalhado
Quadrimestral

análise no Conselho de Saúde.
Não iniciada, Em elaboração, Retornada para ajustes, Aprovada
pelo Gestor Estadual, Em análise no Conselho de Saúde (CS),
Homologada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Não iniciada, Em elaboração, Aprovada, Não aprovada, Em
análise no Conselho de Saúde.
Não iniciado, Em elaboração, Retornado para ajustes, Aprovado,
Não aprovado, Aprovado com ressalvas, Em análise no Conselho
de Saúde
Não iniciado, Em elaboração, Retornado para ajustes, Avaliado,
Em análise no Conselho de Saúde

O detalhamento de cada status apresentandos na tabela 2, pode ser
consultados no boletim informativo – situação dos intrumenos de planejamento.

Tabela 2. Descrição da definição de cada status utilizado para os
intrumentos de planejamento.
Status
Descrição
Demonstram o encaminhamento do respectivo instrumento pela
Aprovado ou
gestão ao CS, que se manifestou favorável pela aprovação,
Aprovada
Aprovado com
ressalvas
Não aprovado
Em análise no
Conselho de
Saúde(CS)
Em elaboração

Não iniciado

Retornado para
ajustes

sendo que tais informações foram registradas pela gestão no
DGMP. No caso do RDQA, o status similar é o “avaliado”.
o CS aprovou o relatório, mas alertou para algum aspecto, que
não necessariamente determinaria a devolução ao gestor para
ajustes.
A gestão encaminhou o respectivo instrumento ao CS, que se
manifestou favorável pela não aprovação, sendo que tais
informações foram registradas pela gestão no DGMP.
Indica que a gestão encaminhou o respectivo instrumento para
apreciação no CS, que por sua vez ainda não se manifestou
quanto à apreciação, sendo que tais informações foram
registradas pela gestão no DGMP.
A gestão acessou o campo do respectivo instrumento no DGMP
e já fez algum registro (uma diretriz no caos do PS), anualização
de pelo menos uma meta (no caso da PAS) e PAS finalizada (no
caso de RDQA e RAG), visto ser essa uma das condições para
habilitação dos relatórios. Ainda não foi incorporada ao DGMP a
funcionalidade que determina o status “em elaboração” para o
RAG e RDQA a partir do momento em que pelo menos um dos
formulários dos referidos relatórios seja preenchido e gravado.
A gestão acessou o DGMP, mas ainda não estão presentes as
condições acima relatadas. Ressalta-se que para este boletim, os
status “não acessou o DGMP”, no caso do PS e “não acessou o
campo da PAS”, utilizados no boletim anterior, foram
incorporados ao status “não iniciado”.
A gestão já encaminhou o instrumento para apreciação no CS,
que na apreciação julgou necessário solicitar mais informações
ao gestor.

Os dados estão disponíveis para download na opção de tabela com filtros
específicos. Aos gestores estaduais e municipais devidamente cadastrados tem-se a
opção de consulta por meio do Módulo Planejamento-Digisus Gestor e atualização das
informações sobre o seu território.
Dúvidas podem ser direcionadas ao Diretor do Departamento de Gestão
Interfederativa e Participativa DGIP pelo e-mail dgip@saude.gov.br e/ou telefone:
(61) 3315 -3442

