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PREFÁCIO

Planejamento em saúde: uma 
retomada necessária (I)

estamos imersos em um tempo de incertezas. dúvidas, indecisão, 

perplexidades diante da velocidade das transformações contemporâneas, 

na economia, na política, na cultura, na vida cotidiana. Mudanças que in-

fluem na subjetividade e nos fazem questionar os referenciais que consti-

tuem as lentes através das quais observamos e nos posicionamos diante 

do mundo, da vida, dos conhecimentos e do trabalho que realizamos, em 

nosso caso, no âmbito da saúde Coletiva brasileira e, especificamente, na 

área de Política, Planejamento, Gestão e avaliação de sistemas e serviços 

de saúde.  

 impossível, portanto, não estarmos inquietos, buscando refletir 

sobre o que nos torna o que somos, como pensamos, em que coordenadas 

nos movemos, que limites nos cercam, que desafios definimos para ultra-

passar. nesse sentido, damo-nos conta da importância que tiveram, na for-

mação do nosso vocabulário, na linguagem com que apreendemos nossos 

objetos de estudo e nossos campos de prática, a elaboração e difusão de 

textos de planejamento, contendo propostas teórico-metodológicas, como 

foi o caso do método Cendes-oPs, o documento do CCPs, os textos de Má-

rio testa e de Carlos Matus. ademais, percebemos o significado do debate 

que estes inauguraram e ajudaram a desenvolver, estimulando a redação 

de outros textos que analisam as noções, conceitos, técnicas e instrumen-

tos de planejamento e programação, refletindo sobre sua pertinência, seu 

significado, as possibilidades de uso, as armadilhas em que nos lançaram 

ou as avenidas que abriram para que pudéssemos reconstruir nossa visão 

de mundo e nossas práticas no dia-a-dia do processo de reforma sanitária 

e de construção do sUs nos últimos anos. 

 de fato, aqueles que como Washington abreu, Marluce assis, 

Chaider andrade e sisse santana, se embrenharam na leitura, na busca de 

compreensão e crítica das propostas teórico-metodológicas elaboradas e 

difundidas no que hoje constitui a área de Política, Planejamento, Gestão 
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e avaliação em saúde, sabem o quanto foi importante incorporar ao voca-

bulário corrente nos processos de formação de pessoal em saúde, noções e 

conceitos como “necessidades de saúde”; “programação”; “normas técni-

cas”; “análise de situação”; “imagem-objetivo”; “viabilidade”; “proposições 

políticas”; “desenho estratégico”; “governabilidade”; e tantas outras que 

tendem a se tornar senso comum entre aqueles que militam e trabalham 

nas instituições gestoras do sUs em todas as esferas de governo. 

 Pois bem, por isso mesmo é bem vindo o trabalho desses autores. 

revisitando os “clássicos” de nossa área, operando uma releitura que tenta 

colocar sob análise permanente os sentidos e significados que vêm sen-

do atribuídos a este empreendimento científico-técnico que envolveu um 

conjunto heterogêneo de pesquisadores e docentes engajados na reflexão, 

na experimentação e na análise crítica dos referenciais teóricos e das pos-

sibilidades de prática de planejamento, Washington abreu e Marluce assis 

oferecem aos leitores uma visão acerca do planejamento em saúde que, 

sem dúvida, estimulará a continuidade do debate na área. 

 Mais que isso, entretanto, penso que o conjunto de ideias conti-

das neste livro alimentará a necessária qualificação das práticas de pla-

nejamento que se realizam, por imposição de normas e portarias e/ou por 

vontade política dos gestores, como mero ritual burocrático ou buscando 

instituir-se como espaço democrático de tomada de decisões, lugar da re-

petição ou espaço para a construção da diferença... 

 enfim, ao tempo em que saúdo os autores, expresso meu desejo de 

que este livro cumpra a finalidade a que se propõe: ser adubo e semente, 

subsídio ao processo de formação de sujeitos interessados em conhecer, 

criticar e intervir sobre a situação da saúde, munidos de uma racionalida-

de técnica, política e, por que não, ética, da qual os múltiplos conceitos e 

métodos do planejamento em saúde façam parte. 

         

Carmen Teixeira

       Julho de 2011 
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