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Introdução: O Planejamento Estratégico Situacional (PES) se trata de um modo de planejar 

situações complexas que permite a construção de intervenções dentro de uma realidade social. 

O PES está baseado em uma criação coletiva, em que a situação problema é apreciada 

segundo as compreensões dos envolvidos, apresentando assim um carater construtivo, 

participativo e dialógico, muito utilizado no planejamento institucional e pedagógico(1). Esse 

método exige um amplo conhecimento do cenário do problema, pois não separa o planejar e o 

executar, realizando análises situacionais para o acompanhamento constante da realidade e 

então, dessa forma, orientar as ações a serem executadas(2). O PES propõe quatro momentos 

em um processo sistemático e sequencial para a organização de intervenções e a produção de 

resultados: momento explicativo, no qual se faz a identificação, descrição e explicação dos 

problemas com observação das oportunidades e ameaças; momento normativo, o qual esboça 

ações ou operações necessárias para afrontar as causas fundamentais chamadas de nós 

criticos; momento estratégico, que apresenta como grande objetivo a visualização das 

melhores estratégias para viabilizar a máxima e a eficácia do plano de ação e o momento 

tático operacional, o qual realiza as ações planejadas e ataca o problema na prática(3). Um 

sistema sem planejamento se subjetiva, se fragmenta e se desorganiza(2). Objetivos: Realizar 

um relato de experiência de residentes em saúde da família no aprendizado do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) por meio de sua utilização como exercício acadêmico e 

ferramenta de discussão de práticas de melhoria no processo de planejamento do ensino em 

serviço do Programa de Residência Multiprofissional em saúde da Família (PRMSF) da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). Descrição da Experiência: A atividade foi 

desenvolvida durante o módulo de “Gestão e planejamento em Saúde” do PRMSF, realizado 

no segundo semestre de 2018, com etapa inicial na conceituação teórica do PES, buscando 

definir sua aplicabilidade e a sequência dos momentos que o compõe. A partir de então, como 

proposta de melhor compreensão de sua aplicabilidade, foi proposto aos residentes o debate 

sobre a prática do processo de ensino em serviço na residência. Dessa forma, realizou-se a 

análise FOFA (SWOT), que determinou as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades da 

organização do ensino em serviço nos cenários de práticas e que compõem a análise do 

mometo explicativo do PES para detalhamento dos problemas identificados, como a 

dificuldade de execução do processo de implementação da residência no campo 

teórico/prático; que se continuou com a identificação dos nós críticos e a sequente construção 

da árvore explicativa do problema, a qual demonstrou que o Projeto Pedagógico (PP) do 

PRMSF se encontra desatualizado e também que há falta de conhecimento do preceptor, do 

tutor e do docente sobre sua real atuação dentro do programa de residência. Assim, iniciou-se 

o momento normativo para a busca de futuros ideais e de ações para dissolução dos nós 

críticos, nesse caso a concepção de um plano de ação, onde se discutiu a criação de uma 
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comissão de atualização do PP da residência junto à Comissão de Residência 

Multiprofissional (COREMU) e com participação dos atores envolvidos e a 

institucionalização da semana de planejamento na residência para caracterização do processo 

de trabalho e sensibilização de todos. Então se deu continuidade ao momento estratégico 

quando a viabilidade do plano de ação proposto foi analisado pelos docentes, com o objetivo 

de transformar a realidade; nesse momento foi finalizada o módulo; ficando o momento tático 

operacional para ser aplicado posteriormente junto à COREMU com intuito de auxiliar na 

melhoria do ensino em serviço. Resultados: Ao se levar em conta a formação multidisciplinar 

e as políticas nacionais, surge o desafio de novas estratégias pedagógicas de vivências e de 

produção de conhecimento; assim a oportunidade de exercitar o PES de maneira prática no 

planejamento em saúde foi bastante enriquecedora para os residentes, visto que permitiu o 

conhecimento e o empoderamento de desenvolver esta ferramenta com habilidade de prática e 

não apenas teórica, para o enfrentamento de problemas complexos. E ainda foi de grande 

importância para auxiliar a COREMU no conhecimento dos problemas que ocorrem nos 

cenários de prática nos quais os residentes exercem atividades, visto que os mesmos 

demonstraram total interesse em apoiá-la, e na elaboração do calendário acadêmico para a 

nova turma no semestre seguinte; e também na observação de problemas gerais do ensino em 

serviço da Residência em Saúde da Família desde sua implantação assim como na construção 

de um plano de ação no intuito de induzir avanços no PRMSF. Além disso, possibilitou o 

desenvolvimento de competências de comunicação, argumentação e tomada de decisão entre 

os residentes. Conclusão: O PES define o que se pretende alcançar, o que deve ser feito, 

quando, como e em que ordem de execução; pois é uma metodologia de organização que 

proporciona a visualização de problemas existentes e a construção de uma nova realidade a 

partir da elaboração de planos de ação sob a ótica de todos os envolvidos, valorizando o 

trabalho em equipe. Com a aplicação do PES durante o módulo, foi possível capacitar os 

residentes a se apropriar dessa ferramenta no reconhecimento e planejamento de resoluções de 

problemas difíceis; assim como demonstrou que a interação ensino e serviço é apta a 

transformar as práticas de trabalho e de formação profissional de maneira contínua e conjunta. 

 

Descritores: Planejamento estratégico situacional, Planejamento em Saúde, Gestão em 

Saúde. 
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