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18. Elaboração de Plano Local de 
Promoção, Prevenção e Atenção 
às Situações de Violências e 
Acidentes 
Maria Cecília de Souza Minayo, Cláudia Araújo de Lima 

e Edinilsa Ramos de Souza 

Este capítulo apresenta uma proposta de elaboração de Plano Local de 
Promoção, Prevenção e Atenção às Situações de Violências e Acidentes 
e discute a questão da sustentabilidade, oferecendo ao aluno amplas 
possibilidades de desenvolver projetos localizados e que articulem a for-
mação de redes de atenção integral para o enfrentamento da violência.

Pressupostos da construção de um plano 
de ação
Este item visa subsidiar gestores e profissionais na elaboração de um 
plano de ação participativo de redução de acidentes e violências. Nele 
discorreremos sobre pré-condições e sobre elementos que devem ser 
considerados nessa construção.

A construção de um plano de ação é um processo pragmático que, como 
empreendimento social, visa solucionar problemas e atender aos inte-
resses de públicos diversificados (ABEGÃO, 2003). Por causa da varie-
dade de assuntos que aborda, das pessoas que mobiliza e das decisões 
que exige, seu sucesso está diretamente relacionado ao envolvimento 
dos potenciais parceiros e beneficiários no processo de planejamento, 
implantação, acompanhamento e avaliação.

Para refletir

Você teve alguma experiência na construção de um plano de ação? em caso 
afirmativo, quais os pontos fortes e as fragilidades?

Plano de ação é um instrumento 
operativo para gestão de problemas 
sociais em geral (inclusive os da área 
da saúde), sendo composto pela 
descrição do tema em foco, do 
diagnóstico situacional e das tarefas 
voltadas para solução.
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Há alguns pré-requisitos importantes para a construção de um plano 

local de ação participativo:

 k deve ter como base filosófica a promoção de consenso e a prática 

dialógica;

 k precisa envolver todos os atores que tenham a ver com o pro-

blema em foco. Frequentemente, é possível que determinados obje-

tivos, metas ou ações propostas atinjam interesses distintos e até 

concorrentes. No entanto, nenhum dos potenciais parceiros deve 

ser descartado; ao contrário, todos precisam ser colocados num 

espaço e em situação adequada para que possam expressar suas 

opiniões com autenticidade e segurança;

 k quanto mais pessoas com objetivos comuns e opiniões diver-

gentes compuserem a criação de um plano, mais ele apresentará a 

riqueza da realidade se houver clima para administração dos con-

flitos;

 k a efetividade dessa construção depende também da competência 

técnica de quem coordena o trabalho, da escolha dos métodos e téc-

nicas participativas e da garantia do diálogo na tomada de decisões;

 k para que as decisões sejam coletivas, é preciso que todos os 

participantes criem um conhecimento comum sobre o problema e 

sobre a busca de soluções, integrando, inclusive, o conhecimento 

de especialistas;

 k havendo conflitos de interesses, torna-se necessária uma solu-

ção participativa, e não uma rejeição unilateral das dificuldades 

para criar consensos ou respeitar a pluralidade de posições;

 k para garantir a participação, é preciso que todos os envolvidos se 

tornem participantes ativos (cada um com sua parte na construção 

do todo).

Dificuldades costumam surgir na construção de um plano de ação parti-

cipativo e algumas delas são citadas por Klicksberg (1999): o eficientismo 

(eficiência) dos técnicos; o predomínio da cultura organizacional for-

mal; a tendência à manipulação da comunidade; o apego ao “pequeno” 

poder; a subestimação dos leigos (ou seja, dos que conhecem o problema 

apenas pela experiência) em geral, sobretudo dos pobres. É importante 

conhecer esses e outros obstáculos para que sejam reforçadas as ações 

que buscam o crescimento do grupo como um todo pelo diálogo e pela 

construção de consensos.
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Além disso, é fundamental saber que a definição clara dos objetivos, das 

atividades e das prioridades, o comprometimento da equipe, a valoriza-

ção das metas e ações, a previsão de treinamento e uso das tecnologias 

disponíveis, e a avaliação quanto aos apoios institucionais e governa-

mentais recebidos são facilitadores tanto da elaboração como do desen-

volvimento de um plano de ação.

Metodologia de construção de um 
plano de redução de acidentes e 
violências
Todas as pessoas que atuam no tema das violências e acidentes no setor 

saúde deveriam ter em mãos a Política Nacional de Redução da Mor-

bimortalidade por Acidentes e Violências, conforme já foi assinalado 

em capítulos anteriores. No entanto, o texto dessa política nacional não 

pretende dizer o que cada município deve fazer; apenas traça as prin-

cipais diretrizes e as responsabilidades institucionais. O plano de açãoplano de ação, 

construído com os parâmetros do documento citado, deve ser criado 

localmente e situar-se dentro da realidade concreta na qual atuam os 

profissionais da saúde. Na instância municipal, a problemática em pauta 

toma feições próprias, em geral muito diferentes das que se apresentam 

nos dados aglomerados para o Brasil.

Um plano deve ter um responsável (quem), um prazo para começar e 

para a realização de etapas (quando), um local (onde), uma justificativa 

(por que) e um detalhamento de procedimentos (como no curto, médio 

e longo prazos). É, portanto, composto por uma série de tarefas a serem 

realizadas, a partir do diagnóstico do problema e do planejamento para 

atuação. Desse instrumento de trabalho devem constar:

 k objetivos gerais e específicos da ação;

 k definição dos termos (conceitos) que norteiam a ação;

 k diagnóstico situacional apresentado de forma contextualizada;

 k prioridades pactuadas coletivamente, que devem ser concentra-

das em alguns pontos, permitindo avaliação;

 k metas a serem alcançadas e em que prazos;

 k nomeação dos responsáveis por cada tarefa a ser executada;

 k prazos e limites para a conclusão das atividades;
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 k dificuldade, limites e obstáculos previstos;

 k fatores potencializadores e facilitadores;

 k resultados esperados;

 k previsão de acompanhamento e avaliação: interna (auto-avalia-

ção) e externa (por meio de consultores);

 k recursos orçamentários.

A seguir, para efeitos didáticos, são apresentados alguns elementos 

importantes na construção do plano.

Contatos e parcerias

O ponto inicial de qualquer plano de ação é definir a vontade política de 

enfrentar o problema. A partir daí, juntam-se os atores mais importantes 

para viabilização do processo e das ações, a fim de que sejam estabeleci-

dos objetivos comuns e acordos necessários para levar à frente o projeto.

Geralmente, um plano de ação para tratar do tema dos acidentes e 

violência precisa de acordos locais no nível dos diversos programas da 

prefeitura, uma vez que os problemas são intersetoriais, mesmo que o 

processo seja liderado pelo setor saúde. Também grupos da sociedade 

civil (ONGs, instituições acadêmicas, representantes do empresariado, 

representantes de conselhos e associações) devem participar dos acordos.

Dessa primeira etapa esperam-se dois produtos:

1. um acordo geral que abra portas e promova uma linguagem comum;

2. indicação de pessoas para compor a equipe de trabalho, o que deve ser 

feito pelos representantes institucionais presentes ao encontro.

Seminários com as pessoas indicadas para 
construir o programa

Os seminários têm como objetivo esclarecer a ideia geral da proposta e 

ao mesmo tempo evidenciar a importância da construção participativa 

do plano de ação para redução de acidentes e violências. Além de ser 

um momento para reflexão sobre o tema e para emprego das técnicas de 

consenso, nesses eventos deve ser realizado um primeiro levantamento 

dos itens necessários para elaboração do diagnóstico local. Dessa etapa 

se esperam dois produtos:
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1. adesão e reconhecimento interno do grupo de trabalho;

2. motivação dos participantes para promoção e desenvolvimento do 

plano.

Elaboração do diagnóstico participativo

A elaboração do diagnóstico participativo tem várias fases: a primeira 

delas é técnica, pois se constitui no levantamento de dados locais, o que 

toma tempo e exige formação específica. As outras etapas devem ser 

realizadas com base nos dados levantados e devidamente sistematizados, 

com a participação do grupo de trabalho ao qual são acrescidos outros 

atores que esse coletivo julgar imprescindíveis para construção do plano.

O diagnóstico técnico é apenas uma peça inicial. Na medida em que é 

entregue ao grupo, torna-se instrumento de discussão e de aprimora-

mento.

Elaboração do diagnóstico técnico

 k Apropriação da “teoria da violência” do ponto de vista da saúde: 

o que essa área define como violência e acidentes; natureza da vio-

lência (física, psicológica, sexual, negligências); tipificação da violên-

cia (interpessoal, institucional, coletiva, autoviolência); distribuição 

(por idade, por sexo, por grupos sociais, entre outros). 

 k Levantamento do perfil epidemiológico local que deve surgir do 

mapeamento dos acidentes (de vários tipos) e das violências (de 

vários tipos) mais recorrentes na realidade local.

 k Mapeamento fenomenológico de todas as questões vistas como 

importantes pelos membros do grupo, mas para as quais não há 

dados quantificáveis.

A elaboração do diagnóstico situacional participativo é um dos momen-

tos principais da construção do plano. A pessoa tecnicamente qualificada 

apresenta o perfil dos acidentes e violências em nível local, ressaltando 

os dados fundamentados do ponto de vista epidemiológico e também 

o que apenas existe embrionariamente, como observação da realidade. 

É importante que, nessa fase do trabalho, as informações quantitativas 

sejam complementadas por meio de entrevista com representantes dos 

diferentes setores que tenham a ver com o problema em foco.

por que é importante a apropriação 
dos conceitos? para que o diagnóstico 
não seja um desdobramento do 
senso comum e/ou uma aplicação 
restritiva do que o setor saúde 
considera “causas externas”.

A parte i do livro aborda esse tema.
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A seguir, se inicia um debate tornando os dados levantados um produto 

elaborado pela visão de todos os parceiros. Nesse momento se discutem a 

confiabilidade das informações, a sua contextualização na realidade local 

e as prioridades estabelecidas coletivamente, buscando-se consenso.

Dessa etapa se esperam os seguintes resultados:

 k um documento apropriado, em que o contexto, os problemas e 

as prioridades fiquem definidos, ainda que provisoriamente;

 k mais coesão do grupo de trabalho quanto às relações, à lingua-

gem e aos problemas tratados e a serem enfrentados.

DOCUMENTO DE DIAGNóSTICO PARTICIPATIVO SOBRE VIOLêNCIAS   
E ACIDENTES

O diagnóstico participativo local consiste no mapeamento dos dados munici-
pais sobre violências e acidentes, por meio da análise de informações secun-
dárias, pesquisas, entrevistas e debates com representantes governamentais, 
da sociedade civil e da população.

Entrevista é uma técnica qualitativa muito utilizada em pesquisas e trabalhos 
na área da saúde. Costuma ser realizada de maneira individual ou coletiva. 
Entendida como “uma conversa a dois, com propósitos bem definidos”, coleta 
informações objetivas ou subjetivas, relacionadas a valores, atitudes e opi-
niões dos sujeitos entrevistados. Pode ser estruturada – perguntas previamen-
te formuladas – ou não estruturada – o tema abordado é tratado de forma 
mais livre. A entrevista em grupo envolve de seis a 12 pessoas, com um ani-
mador que faz intervenções no decorrer das discussões, sendo então chamada 
de grupo focal. 

Um diagnóstico participativo deve conter:

 k características e contextualização socioeconômicas, políticas e 

culturais que ajudem a compreender a problemática;

 k levantamento dos dados referentes ao problema;

 k levantamento de forças sociais (setores ou atividades) com 

potencial positivo;

 k levantamento dos setores ou atividades que dificultam ou impe-

dem possibilidades de ação;

para saber mais sobre o tema, 
leia Minayo, MCs (organizadora). 
Pesquisa social. Teoria, método 
e criatividade. petrópolis: editora 
Vozes, 2000. 
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 k descrição dos pontos fortes e fracos previstos;

 k encaminhamento de metas e prioridades;

 k cronograma de ação;

 k nomes das pessoas envolvidas e as tarefas que lhes competem;

 k nomes dos patrocinadores;

 k recursos necessários e fontes de apoio.

O diagnóstico deve não somente apontar os problemas, mas assinalar 

metas, rumos e desafios para a ação. As diretrizes do plano de ação devem 

ser provenientes do diagnóstico participativo. Espera-se que o coletivo 

de atores, ao assumir com determinação a implantação do plano, crie 

um consenso em torno das prioridades e consolide propostas e práticas 

que levarão à redução das taxas de violências e acidentes.

Seminário para construção de prioridades, metas 
e previsão de resultados

É muito importante que o fechamento do diagnóstico seja realizado 

por meio de um seminário amplo, com participação garantida de ins-

tituições, pessoas e grupos locais interessados na solução do problema. 

Quanto maior o número de adeptos para a elaboração do plano, maior 

legitimidade essa ação alcançará.

 k Prioridades Prioridades – todo problema e toda solução são uma construção 

social. Isso significa que, quando consideramos tudo importante, 

dificilmente teremos resultados claros sobre as ações que iremos 

preconizar. Para estabelecer prioridades, vários elementos devem 

ser levados em conta: magnitude e importância do problema, condi-

ções objetivas de atuação e pessoas ou grupos dispostos a trabalhar.

 k Metas Metas – são resultados parciais que se assinalam no projeto para 

serem alcançados ao longo da implementação do plano de ação. 

Geralmente, os teóricos do planejamento afirmam que as metas 

devem ser quantificadas. No entanto, podemos entender que há 

várias ações qualitativas que podem ser previstas e são bastante 

relevantes para serem avaliadas, como parte do plano de ação. Todo 

plano de ação deve conter metas – quantitativas ou qualitativas – a 

serem alcançadas em um prazo definido, que para o alcance dos 

resultados esperados deve ser compatível com as providências que 

deverão ser tomadas para o alcance dos objetivos previstos.
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 k Resultados esperados Resultados esperados – devem ser previstos realisticamente, 

de acordo com a duração do plano, os recursos aplicados e a difi-

culdade das situações-problema. Os recursos podem ser de vários 

níveis: sensibilização e mobilização; formação de parcerias; forma-

ção de pessoas; articulação intersetorial; implantação de serviços e 

de redes; mudanças de dispositivos; mudanças de cultura; e, final-

mente, podem ser de redução de violências e acidentes. 

 k Indicadores Indicadores – um plano deve conter indicadores quantitativos e 

qualitativos que permitam inferir a eficiência, a eficácia e a efetivi-

dade das ações a que se propõe. Recomenda-se que os planos sejam 

avaliados pelo conjunto de instituições ou pessoas que compõem as 

redes, formalizados e disponibilizados para conhecimento da comu-

nidade interessada.

Estabelecimento de responsabilidades e de 
cronograma

Todo plano, para ser cumprido, precisa responder com clareza às seguin-

tes perguntas:

 k O que fazer?

 k Como fazer?

 k A quem dirigir a ação?

 k Quando fazer e até quando?

 k Quem é responsável pela ação?

Esses itens, operacionalmente, configuram uma planilha ou um mapa 

de planejamento, gestão e avaliação, permitindo ao coordenador ou ges-

tor ter uma visão sintética do projeto.

Todo plano também precisa ter um cronograma de ação, o que permite 

ao seu coordenador ou gestor trabalhar com metas plausíveis de serem 

cumpridas e esperar determinados resultados. Por exemplo: um plano 

poderia estar programado para dois anos, o que significa hoje a metade 

de um mandato político de prefeito. Isso permitiria sua revisão e ava-

liação (interna e externa), correção de rumos e uma nova planilha de 

continuidade. Como já dissemos, todo plano, para ter sustentabilidade, 

precisa de continuidade.
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Acompanhamento e avaliação

É fundamental que um plano de ação seja acompanhado por auto-

-avaliação e avaliação externa e, na sua construção, é preciso prever 

tempo e recursos orçamentários para realizar esses processos. A auto-

-avaliação se realiza dentro da mesma lógica do processo participativo 

e deve fazer parte da agenda de monitoramento das tarefas que para 

isso foram delimitadas em seus objetivos, alcance e prazos. A avaliação 

externa permite um terceiro olhar sobre os problemas, as estratégias, as 

dificuldades e a correção de rumos. Tem também um papel fundamental 

de avalizar as ações e o processo de continuidade e de sustentabilidade. 

Uma boa avaliação do plano de ação julga: sua utilidade; sua viabilidade 

do ponto de vista político, prático e de custo/benefício; sua dimensão 

ética; sua precisão técnica (FIRME, 2003; MINAYO et al., 2005).

Da avaliação externa, devem se esperar pelo menos três respostas:

 k visão contextualizada da proposta;

 k visão compreensiva e crítica de implantação, implementação e 

resultados do processo;

 k demonstração dos fatores de êxito e dos limites das ações em 

curso.

Toda avaliação útil, ética e tecnicamente adequada acompanha o desen-

rolar de uma proposta e subsidia a correção de rumos e a reorientação 

de estratégias de ação. Seu sentido ético se alia a seu valor técnico e de 

responsabilidade social.

Recursos orçamentários

É claro que todo plano de ação tem um custo. Não dimensioná-lo de 

forma realista pode torná-lo insustentável ou, no mínimo, um projeto 

voluntarista fadado a se esvair quando a boa vontade das pessoas acabar. 

Num país como o nosso, em que os recursos financeiros são sempre 

escassos, a vontade política do prefeito e de seu secretariado (princi-

palmente do secretário de saúde) é fundamental, visando à escolha 

desse problema como uma das prioridades de investimento e de gastos. 

Frequentemente, as questões relacionadas à violência e aos acidentes 

geram grandes prejuízos também às empresas locais e, por vezes, não é 

difícil conseguir apoios que se somam aos recursos públicos.
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Conseguir recursos para implementar um plano de ação pode ser uma 
tarefa específica que, por vezes, cabe mais a pessoas que têm afinidade 
com esse tipo de negócio do que a um técnico, mesmo que excelente 
na compreensão da problemática. Qualquer pessoa que assuma a tarefa 
de motivar parceiros para o apoio financeiro precisa levantar os custos 
sociais da violência que, geralmente, são maiores e mais devastadores 
que os custos das ações para redução do problema.

Considerações finais 
Um plano de ação deve ser escrito de forma concisa e clara. Ele é uma 
peça executiva, e não reflexiva, embora em seu interior esteja contida 
a complexidade das reflexões. A sustentabilidade de um plano é fruto 
de sua adequação à realidade local tanto no que se refere ao problema 
em pauta como à mobilização de apoios social, político e destinação de 
recursos. Quanto mais parcerias, discussão coletiva e diversidade de pes-
soas envolvidas, mais legitimidade o plano terá.

No entanto, a sustentabilidade de um plano também é fruto da continui-
dade e do aproveitamento de oportunidades. No decorrer das atividades, 
as informações sobre todos os itens importantes precisam ser atualizadas 
por meio de uma planilha de monitoramento dos dados, visando ao 
acompanhamento, ao gerenciamento e à execução das ações.
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Como exemplo de plano de 
ação veja o plano nacional de 
enfrentamento da Violência 
contra a pessoa idosa, que você 
encontra no site http://www.
presidencia.gov.br/estrutura_
presidencia/sedh/id_idoso/id_
idoso_enfr/, da secretaria 
especial dos direitos Humanos 
da presidência da república.

no site indicado você encontra 
um exemplo de plano de ação 
da secretaria especial dos 
direitos Humanos da 
presidência da república: 

 � www.presidencia.gov.br/
sedh – plano nacional de 
enfrentamento da Violência 
contra a pessoa idosa. 


