
O PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE: A EXPERIÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE 

 EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO - CEInfo - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO (SMS/SP) NA 

 FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO PARA A ÁREA DE INFORMAÇÂO 

Resultados: Realizaram-se oito Oficinas, entre novembro/2007 e março/2009, com levantamento de 

“necessidades de informação”, descrição dos processos de trabalho e introdução progressiva de elementos 

que resultaram numa Matriz de PE (2008/10), em edição permanente, com descrição de macrodiretrizes, 

diretrizes e metas detalhadas em planos operativos. Selecionaram-se cinco projetos prioritários, a serem 

desenvolvidos matricialmente, com ênfase na análise de viabilidade e formulação de indicadores de 

acompanhamento dos resultados. 

Conclusão: Avaliações iniciais indicam 

que os resultados positivos dessa 

experiência incluem a ampliação da 

participação e negociação cooperada, 

além da satisfação de expectativas 

quanto ao aprimoramento dos processos 

de trabalho e da aplicação das 

informações na SMS/SP. A construção 

de consensos em torno dos objetos de 

trabalho e da integração e articulação 

entre setores tem sido fator de 

viabilidade dos projetos estratégicos. A 

matriz de PE se revela um instrumento 

valioso na gestão da produção de 

informações propiciando equilíbrio entre 

normatividade e abertura para analisar e 

superar dificuldades.  

Método: Realizaram-se oficinas de 

trabalho com toda equipe, com 

momentos de aprofundamento teórico, 

dinâmicas para aproximação dos 

participantes, atividades de grupo sobre 

questões norteadoras da melhoria dos 

processos de trabalho, desenvolvimento 

de novos projetos e plenárias para 

validação das metas propostas. Criou-

se Grupo Permanente de 

Gerenciamento do PE, visando detalhar 

a definição de estratégias para o 

enfrentamento dos problemas 

identificados e avaliar sua 

operacionalização.  

Introdução: Formular “plano estratégico” (PE), período 2008/10, para aprimorar a produção, utilização e 

difusão de informações em saúde, revendo processos de trabalho, contexto político-institucional e missão da 

CEInfo, sua articulação na SMS/SP e com instituições externas, a partir da construção de cenários e adoção 

de mecanismos de interação e participação de profissionais.  


