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HOMENAGEM

Falar de Antenor é uma tarefa fácil e prazerosa. No entan-
to, ela passa a ser uma tarefa muito difícil e dolorosa quando 
ele não está mais em nosso convívio. Deixo que meu coração 
escreva sobre o “Antenor querido”, como costumava chamá-lo.

Uma pessoa alegre, generosa, produtiva, criativa e muito 
bem humorada, com uma extraordinária inteligência afetiva, 
aquela capaz de superar as dificuldades, com leveza e graça. 
Um exemplo de ser humano de bem com a vida, esbanjando 
alegria e bom humor. Mais que um colega de trabalho ele foi 
um bom companheiro, que sempre o tivemos como guia no 
cotidiano da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
da Fundação Oswaldo Cruz.

À frente do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, Antenor pode desempenhar com ma-
estria sua última jornada. Já doente ele comandou a formação 
de 30 mestres na primeira turma e mais tarde, entre cirurgias e 
tratamentos, formou mais 20 mestres. 

Antenor foi responsável por este feito único e histórico no 
campo da gestão do trabalho e da educação: a formação de 50 
profissionais de alto comando de RH no SUS, de todo o País. 
Só ele seria capaz de fazer este feito! 

Como podemos agradecer ao mestre por este legado? 
Com esse livro, que reúne textos-resumo das dissertações 

dos 50 mestres das duas turmas formadas pela ENSP, sob sua 
coordenação, com a forma mais pura de gratidão, de todos nós, 
professores, orientadores e alunos.

Antenor querido, obrigada por tudo. Obrigada por existir 
em nossas vidas por tantos anos com um convívio feliz e criativo. 

Com amor e saudades.

Maria Helena Machado
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PREFÁCIO

Ao receber o convite das organizadoras para prefaciar 
o livro ‘Trabalho e educação: contribuições do Mestrado 
Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação em Saú-
de’ confesso que fiquei indeciso por algum instante, porém, 
logo me inclinei pelo sim. Tem convite que a gente recebe 
que é difícil recusar! As razões são simples de explicar; na 
condição de aluno do curso do Mestrado Profissional acom-
panhei participando das primeiras ideias e inquietações da 
turma de gestão do trabalho sobre os principais dilemas do 
Sistema Único de Saúde (SUS) nessa área, que somados aos 
da educação, desenvolveram estudos cujos temas perpassam 
em todos os segmentos da saúde e que se tornaram objeto 
de pesquisa e teses de dissertação que agora fazem parte 
desta importante coletânea. Compartilhei intensamente e 
convivi bons momentos com meus colegas e professores da 
Escola. Hoje, também, como secretário de saúde de Santo 
Amaro da Purificação posso contribuir sobre as diferentes 
dimensões do conhecimento aqui produzido, configurando 
uma trajetória fantástica e que deixa todos nós orgulhosos. 

Outro aspecto considerado é o ambiente acadêmico 
onde tudo isso acontece, e que faz muito bem reiterar nessa 
conjuntura tão difícil. A Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (ENSP), unidade técnico-científica da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), atua na capacitação e na 
formação de profissionais para o SUS e na produção em 
ciência e tecnologia no campo da saúde pública. Fundada na 
década de 1950, sua história se confunde com a construção 
de um conceito amplo de saúde pública, o que faz de cada 
um de seus membros sujeito da política de saúde brasileira.

Não obstante o seu reconhecimento público no Brasil e 
exterior, não tenho como deixar de fazer essas referências, 
por mais que se tornem repetitivas, já que estamos falando 
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de Instituições imprescindíveis ao SUS. A ENSP conta com 
um corpo docente de mestres e doutores que atuam nos 
diversos campos do conhecimento científico e na formação 
de profissionais, em boa parte, oriundos dos serviços de 
saúde, seja stricto-sensu, lato-sensu ou Educação a Distância 
(EAD). A qualificação da atenção à saúde no SUS passa, 
necessariamente, pelo estabelecimento de políticas e de 
programas integradores, direcionados para o contingente 
da força de trabalho em saúde. 

A modalidade de Mestrado Profissional surgiu a partir da 
necessidade de formação e aperfeiçoamento de profissionais 
de alto nível para atuar no SUS. Nesse contexto, uma das 
ações empreendidas pela ENSP para contribuir no enfren-
tamento das questões e problemas na gestão do trabalho e 
da educação em saúde foi a inclusão, em 2008 do Mestrado 
Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
destinado a dirigentes e docentes das Escolas Técnicas do 
Sistema Único de Saúde e gestores de recursos humanos das 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, pertencentes 
ao quadro de pessoal efetivo dessas estruturas do SUS. 

Enfim, a importância deste livro reside, sobretudo, no 
fato de ser uma publicação inédita que reúne os resumos 
executivos das 50 dissertações defendidas por mestrandos 
das duas turmas – Turma 2008-2009 e Turma 2010-2012, na 
qual estou inserido como um dos autores – abordando temas 
como educação técnica profissionalizante, educação perma-
nente, metodologias de ensino aprendizagem, processo de 
trabalho, gestão do trabalho, estratégias de organização dos 
serviços em saúde, formas de inserção dos trabalhadores no 
SUS, a relação da educação, arte e saúde, planejamento em 
saúde, negociação do trabalho no SUS etc., contribuindo 
para o fortalecimento do SUS.

Ao dar “asas” a essas dissertações com a publicação deste 
livro, a ENSP/Fiocruz contribui, de forma decisiva, para que 
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a experiência e a riqueza da produção desses conhecimentos 
ultrapassem os limites físicos das salas de aulas, dos círculos 
acadêmicos, os espaços restritos dos seus autores e outras 
dificuldades que se afigurem, para ganharem, efetivamente, 
o mundo do SUS. 

Grande abraço.

Santo Amaro da Purificação, maio de 2019.

João Militão
Mestre em Saúde Coletiva
Secretário de Saúde de Santo Amaro da Purificação
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APRESENTAÇÃO

Discutir Política de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde é antes de mais nada, tratar a discussão sobre o 
trabalhador da saúde como central na qualidade da assis-
tência à população que utiliza o SUS. 

Em 2003 foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação em Saúde (SGTES), na estrutura organizacional 
do Ministério da Saúde (MS). Baseada na Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos (NOB-RH) é concebida não 
só sua composição, mas também suas áreas de atuação. No 
campo da gestão do trabalho e da educação, pressupunha 
a garantia de requisitos básicos para a valorização do tra-
balhador e do seu trabalho, tais como: vínculos de trabalho 
com proteção social, Planos de Carreira, Cargos e Salários, 
espaços de discussão e negociação das relações de trabalho, 
capacitação e educação permanente dos trabalhadores, regu-
lação do trabalho, humanização da qualidade do trabalho, 
entre outros.

A qualificação da atenção à saúde no Sistema Único 
de Saúde (SUS) passa, fortemente, pelo estabelecimento de 
políticas públicas e de programas integradores, direcionados 
para a força de trabalho em saúde. Aqui estamos falando em 
mais de 3 milhões e meio trabalhadores da saúde atuando 
no âmbito do SUS.

No campo da saúde pública, os Programas de Mestrado 
Profissional surgiram a partir da necessidade de formação 
e aperfeiçoamento de seus profissionais de alto nível para 
atuar no SUS, na perspectiva de suplantar o sentido de 
improvisação que, historicamente, se observa no âmbito da 
gestão e da educação na saúde. Uma das ações empreendidas 
pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca para 
contribuir no enfrentamento das dificuldades observadas 
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nos serviços de saúde, foi a inclusão, a partir de 2002, da 
modalidade de Mestrado Profissional em seu Programa de 
Pós-Graduação, tendo como população alvo profissionais 
ativos em setores considerados prioritários para o fortale-
cimento do SUS.

O Curso de Mestrado Profissional em Gestão do Traba-
lho e da Educação na Saúde foi elaborado compreendendo 
que o mesmo se constitui em uma estratégia facilitadora 
para o melhor exercício das funções localizadas no campo 
da gestão do trabalho e da educação na saúde. Tomou-se 
como essencial que os alunos conhecessem, não somente 
o contexto em que exercem suas atividades profissionais, 
como também o papel a ser cumprido pela instituição na 
qual atuam, diante dos desafios do SUS.

O Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP) – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem como obje-
tivo formar profissionais das instituições públicas de saúde, 
em função dos novos requisitos advindos dos avanços no 
processo de geração de conhecimento, visando a sua efetiva 
aplicação social. A proposta desse curso de Mestrado Profissio-
nal está relacionada às seguintes linhas de pesquisa: Políticas 
Públicas de Saúde, Sistemas e Programas de Saúde; Serviços 
e Tecnologias de Saúde; Profissão e Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde; Economia em Saúde; Informação e Saúde; 
Formação de Recursos Humanos em Saúde; Planejamento e 
Gestão em Saúde; Promoção da Saúde. O corpo docente do 
curso é formado por professores e pesquisadores do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP e por profis-
sionais reconhecidos por sua experiência e pelos resultados 
obtidos em seus contextos de trabalho.

Esse curso de Mestrado Profissional iniciou, na ENSP/
Fiocruz, em julho de 2008 – como uma das etapas do processo 
de educação permanente dos profissionais de saúde – sendo – 
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Turma 1 – destinada mais fortemente a dirigentes e docentes 
das Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde e gestores 
de recursos humanos das Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, pertencentes ao quadro de pessoal efetivo. Em 
2010 é renovada a proposta de formar quadros da gestão do 
trabalho no âmbito do SUS e, então, é formada a Turma 2, 
no período de 2010-2012, constituída de profissionais mais 
diretamente envolvidos com a gestão do trabalho em todo 
o País. Vale ressaltar que, nas duas turmas formadas – 2008-
2009 e 2010-2012 – houve 100% de aproveitamento: todos 
os 50 alunos matriculados concluíram suas dissertações em 
tempo hábil. Importante ressaltar que estes 50 alunos eram 
oriundos de 18 estados (Distrito Federal, capitais e interiores), 
congregando as cinco regiões do País.

Essas duas turmas foram coordenadas pelo Professor 
Dr. Antenor Amâncio Filho, que, com maestria, levou esses 
50 alunos a se tornarem, em tempo hábil, Mestres em Gestão 
do Trabalho e da Educação em Saúde, fortalecendo o quadro 
de dirigentes da área em todo o País. Mesmo não estando 
mais entre nós, Prof. Antenor está presente neste livro, nos 
fortalecendo na construção desta importante publicação para 
o campo da gestão do trabalho e da educação em saúde no 
âmbito do SUS.

Na oportunidade queremos, aqui, agradecer especial-
mente ao Prof. Antenor Amâncio Filho, coordenador das duas 
turmas desse Curso de Mestrado Profissional, conduzindo de 
forma exemplar e irretocável, levando a 100% de aprovação 
dos alunos-mestres. Nossa gratidão eterna.

Agradecemos também, de forma especial, à direção 
da Escola Nacional de Saúde Pública durante o período de 
formação dessas duas turmas – Prof. Antonio Ivo de Carva-
lho e toda sua equipe diretiva da Pós-Graduação, que não 
mediram esforços para que essa proposta se tornasse uma 
realidade acadêmica para o SUS. A todos os professores, 
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orientadores, funcionários da administração da Secretaria 
Acadêmica (SECA) da ENSP, do Departamento de Admi-
nistração e Planejamento em Saúde (DAPS-ENSP) e colegas 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos Humanos 
em Saúde (NERHUS), onde o Mestrado Profissional se 
abrigava, academicamente: nossos sinceros agradecimen-
tos. Especialmente, agradecemos a Everson Justino Pereira 
– NERHUS que nos auxiliou na formatação e estruturação 
de todo o material.

Essa proposta, para se tornar realidade, contou, à época 
(2008-2012), com o pronto e decisivo apoio institucional da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
– MS, que nos forneceu recursos para viabilizar a realização 
das duas turmas. 

O presente livro – que pretende ser um instrumento para 
a reflexão sobre os rumos e o fortalecimento do SUS – reúne 
os resumos das dissertações das duas turmas do Mestrado 
Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saú-
de, defendidas por esses 50 alunos, em 2009 e 2012, como 
requisito para obtenção do título de Mestre.

A obra em si, composta por 50 textos-resumo de dis-
sertações, reflete a riqueza e a diversidade de assuntos que 
conformam o leque de atividades contempladas pelo campo 
da saúde e que são, em última instância, a argamassa que 
unifica e sustenta o conjunto de ações que envolvem e com-
prometem as áreas da gestão e da educação para o SUS. Os 
estudos realizados e aqui apresentados de modo sucinto, 
abordam temas que se encontram no centro da discussão 
sobre medidas relativas aos recursos humanos necessários 
à estrutura e à qualidade do sistema de saúde.

O que observamos, ao estruturar a presente publicação 
é um reflexo da organização do Mestrado Profissional que, 
diferentemente da modalidade acadêmica, é desenvolvido 
em torno de temáticas específicas, com uma estrutura peda-
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gógica que articula o pensar e o fazer. A matriz curricular 
é orientada no sentido da integração teoria e prática, do 
compartilhamento de experiências, da realização de ativi-
dades presenciais e a distância, orientadas para a resolução 
de problemas e para a tomada de decisão, sobressaindo, 
além de aulas, seminários, encontros, fóruns de discussão, 
análise de casos, elaboração de projetos e visitas técnicas. 

A obra está estruturada com a divisão em duas partes: 
a primeira, contendo 30 textos-resumo das dissertações da 
Turma 1, e na segunda parte, 20 textos-resumo das disser-
tações da Turma 2.

Buscando contribuir e fazer proposições importantes 
em sistemas de informação, Adailton Isnal abordou a gestão 
pedagógica para as Escola Técnicas do SUS (ETSUS) (Dis-
sertação 1) e Cristina Luiza Fonseca discutiu a gestão de 
pessoas numa Secretaria Estadual de Saúde (Dissertação 4).

Trabalhando o tema do Ensino a Distância (EAD), Aline 
Branco Macedo (Dissertação 2), avalia uma experiência de EAD 
para difundir e auxiliar na implementação de políticas públicas.

A Educação Permanente em Saúde (EPS) foi objeto bem 
explorado pelos mestrandos da Turma 1. A Dissertação 3, 
de Claúdia Menezes Santos analisa a produção do mate-
rial didático-pedagógico para a implantação da Política 
de Educação Permanente em Saúde. Já a Dissertação 8 de 
Iolete Soares da Cunha utiliza ferramentas do Planejamento 
Estratégico Situacional para analisar a gestão dos processos 
de capacitação e EPS. Enquanto Isa Manuella Cotrin-Gui-
marães (Dissertação 10) busca analisar os fatores que con-
tribuíram para a baixa adesão de técnicos de enfermagem 
e enfermeiros da clínica médica de um grande hospital a 
um Programa de EPS. Ainda na perspectiva de formação 
articulada ao serviço, Jamile Oliveira Lima (Dissertação 11) 
traz uma análise da forma como as esferas da educação e 
do trabalho têm se integrado na experiência vivenciada na 
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Bahia, a partir da implementação da Rede de Integração da 
Educação e Trabalho na Saúde.

Outro importante conjunto de dissertações dessa Turma 
1, relaciona-se à temática da formação dos trabalhadores de 
nível técnico das diversas áreas de atuação no SUS. 

Com uma abordagem de pesquisa avaliativa, Cristina 
Figueira Machado (Dissertação 5) avalia o processo de ensi-
no-aprendizagem de um Curso Técnico de Saúde Bucal. O 
estudo de Isa Martins Chrisóstomo (Dissertação 9) avalia os 
egressos dos cursos de profissionalização dos trabalhadores 
de nível médio na gestão em serviços. Já na Dissertação 12, de 
Jaqueline Alves Sartori, analisa as contribuições do Curso de 
Formação Profissional em Saúde Bucal para os egressos, no 
âmbito dos serviços em que estão inseridos. Com o mesmo 
enfoque crítico em pesquisa com egressos, Jucineide Proença 
Schmidel (Dissertação 13) analisa a Formação dos Agentes 
Comunitários de Saúde, no âmbito da atenção básica. Ainda 
sobre a educação profissional dos trabalhadores de nível 
médio, a Dissertação 17, de Lissandra Cavalcantte de Moraes, 
com o tema da profissionalização do técnico em patologia 
clínica; a Dissertação 18, de Márcia Regina de Magalhães 
Baicere, sobre a formação e prática dos egressos do Curso 
Técnico de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental e a Dis-
sertação 19, de Maria Cecília Machado Greco, abordando o 
Curso Técnico em Farmácia realizado numa ETSUS, trazem 
contribuições valiosas sobre a profissionalização do contin-
gente de técnicos e auxiliares da saúde em geral.

Por outro lado, ainda abordando essa temática, mas 
focando no corpo docente e na estrutura acadêmica, tem-se 
a Dissertação 7, de Eliete Balbina Saragiotto, que analisa a 
contribuição da Matriz Curricular para os técnicos de en-
fermagem no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), 
sob o ponto de vista dos egressos inseridos na ESF. Já Laura 
Maria Pinheiro (Dissertação 16) aborda a prática pedagó-
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gica nos cursos de educação profissional em saúde, sob a 
perspectiva do professor. O Projeto Larga Escala é objeto 
de estudo na Dissertação 26 de autoria de Sandra Ferreira 
Bittar. A Dissertação 22, de Maria de Fátima Lima Barbosa, 
recorta, ainda, o estudo para a percepção e a prática do 
princípio de integralidade entre os técnicos de enfermagem 
egressos de uma escola técnica de saúde. A Dissertação 30, 
de Vanessa Thais Vilas Boas analisa a implementação do 
curso de Especialização Modular e Integrado em Saúde da 
Família em um estado. E Nilene Duarte (Dissertação 24) traça 
um perfil dos docentes do curso de qualificação de Agentes 
Comunitários de Saúde.

Nidia Fatima Ferreira (Dissertação 23) debruça-se sobre 
a macropolítica, no intento de desvelar o processo decisório 
da Política de Educação Permanente em Saúde para conse-
lheiros e agentes sociais de um estado.

A flexibilização/Política de Desprecarização é a temática 
de outros dois estudos na Turma 1. A Dissertação 6, de Denise 
Rodrigues Fortes, que aborda a precarização dos vínculos de 
trabalho nas Escolas Técnicas em geral. E a Dissertação 29, 
de Tereza Cristina Guimarães, que analisa a flexibilização 
do trabalho do enfermeiro no ESF. 

Outro tema de interesse dos alunos da Turma 1 foi a 
gestão do trabalho e da educação. Este tema foi abordado por 
Katiene da Costa Fontes (Dissertação 14) com foco em uma 
Fundação Hospitalar de Saúde; Laíse Rezende de Andrade 
(Dissertação 15) analisa como a proposta de Fundação para 
a ESF no estado. Na mesma vertente da gestão do trabalho, 
Maria da Conceição de Santana Lima (Dissertação 20) estuda 
os vínculos subjetivos com o trabalho na saúde, mostrando 
os desafios e os dispositivos de gestão. Focando também 
na gestão do trabalho e da educação, Renata de Oliveira 
Costa (Dissertação 25) analisa o processo de trabalho da 
equipe de apoio institucional no âmbito da atenção básica. 
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A Dissertação 28, de Tania Kátia Mendes analisa o perfil de 
competências do trabalhador de nível técnico de Vigilância.

Com foco no planejamento, a Démarche Estratégica é aplica-
da por Maria de Jesus Araújo na Dissertação 21, em um hospital 
Maternidade de um estado. A Dissertação 27, de Silvia Helena 
de Moraes aborda a gestão da educação, avaliando a aprendi-
zagem na educação profissional de uma ETSUS. 

A Turma 2 tem perfil diferente da Turma 1, mais centrado 
na temática da gestão do trabalho, mercado de trabalho e 
condições de trabalho. 

O tema gestão do trabalho é objeto de várias dissertações. 
Abordando a análise das estruturas de gestão do trabalho nas 
Secretarias Municipais de Saúde (SMS) tem-se a Dissertação 
31, de Ana Lúcia da Silva, que faz um diagnóstico da Força de 
Trabalho e das estruturas de gestão do trabalho nas SMS. A 
Dissertação 32, de Carla Carvalho Martins, analisa a proposta 
da educação no Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde 
como estratégia indutora de mudanças nos processos de 
trabalho nas ESF. A implementação de Agenda Positiva para 
a Gestão do Trabalho em Saúde do Departamento de Gestão 
e da Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS-MS) foi o 
tema de estudo de Silvia Aparecida Tomaz (Dissertação 47). 
No trabalho de Dissertação 49, Tereza Cristina Paiva explora 
as dimensões do cuidado nos processos de trabalho dos tra-
balhadores de nível médio que atuam na gestão em saúde. A 
Dissertação 44, de Neucila Baratto Prestes, aborda a gestão 
do trabalho e a construção do sistema de informações na SES 
de um estado do Centro-Oeste. E o tema de Wilson Aguiar 
Filho (Dissertação 50) é a gestão do trabalho no âmbito do 
Mercado Comum do Sul (Mercosul).

Outra questão bastante discutida nas dissertações da 
Turma 2 foi o mercado de trabalho em saúde. Um diagnós-
tico do perfil dos profissionais da equipe de enfermagem é 
feito por Cristiane Maria Martins (Dissertação 33), na qual 
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é desenhado o perfil dessa equipe nos hospitais públicos 
de referência em uma capital nordestina. A Dissertação 34, 
de Erotildes Antunes Xavier, analisa e propõe alternativas 
de adaptação dos trabalhadores de nível médio da área de 
gestão e como se dá a inserção desses indivíduos na área da 
saúde. No estudo realizado por Fernando Lopes de Lima 
(Dissertação 36) é analisada a rotatividade dos profissionais 
do ESF em uma macrorregião no interior de um estado do 
Sudeste. Já na Dissertação 37 de Henrique Antunes Vitalino 
são analisadas a remuneração e valorização da Força de Tra-
balho no SUS, mostrando os limites de gastos com pessoal. 
Com um tema estratégico para a gestão do trabalho, Sérgio 
Barroso Ribeiro (Dissertação 46) analisa o contingente de 
profissionais em processo de aposentadoria em uma institui-
ção federal de pesquisa. Já a Dissertação 48, de Sylvio Jorge 
de Souza Junior, analisou a força de trabalho das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs). 

Os processos de negociação coletiva entre gestores e 
trabalhadores da saúde no âmbito nacional do SUS foram o 
tema de dois trabalhos. A negociação do trabalho, em seus 
aspectos jurídico e negocial, é objeto da dissertação de João 
Batista Militão (Dissertação 38). E Nelci Dias (Dissertação 
43) analisa o Sistema Nacional de Negociação Permanente 
do SUS, enfatizando o aspecto gerencial para a gestão do 
trabalho na saúde.

Fechando o ciclo de questões relacionadas à gestão do 
trabalho encontram-se os estudos referentes às condições de 
trabalho. A Dissertação 41, de Marilia Fraga Melo aborda 
as condições para humanização da gestão do trabalho na 
SMS no interior da região Sudeste. Já a Dissertação 45, de 
Rosangela Maria Duarte Katayose, vai estudar a satisfação 
e retenção no trabalho sob a percepção dos coordenado-
res médicos da assistência em hospitais estaduais em um 
estado do Nordeste.
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A Dissertação 42, de Naya Nunes de Athayde, traz o re-
lato e a análise da importância educacional para a população 
carente de uma comunidade do Rio de Janeiro da iniciativa 
intitulada Teatro Popular dos idos da década de 1960.

Já a Dissertação 39, de Linvalda Henriques de Araujo 
reporta à EPS, no sentido de orientar mudanças enquanto 
um projeto de intervenção na realidade. E Maria Gorete 
Ferreira da Silva (Dissertação 40) buscou estudar a educa-
ção permanente em saúde como estratégia de organização 
e/ou reorganização do processo de trabalho das equipes de 
atenção básica em um estado do Nordeste. 

Para concluir, é importante ressaltar que os textos aqui 
reunidos visam instigar reflexões a respeito dos caminhos 
do SUS e mostrar a pertinência e necessidade de fortalecer 
e expandir o Mestrado Profissional como ferramenta educa-
cional que articula conhecimentos acadêmicos com saberes 
acumulados nos serviços de saúde e que busca preservar e 
estimular a natureza, a especificidade e a relevância social 
do conhecimento científico e tecnológico para a melhoria 
da qualidade e das condições de vida da população. Os 
desdobramentos a serem alcançados com a publicação e 
divulgação desse livro certamente não ficarão restritos aos 
espaços acadêmicos, devendo constituir-se em instrumento 
norteador de práticas profissionais avançadas e transfor-
madoras de procedimentos e processos, a serem adotados 
e aplicados, em especial, nas instituições de origem dos 
alunos formados.

As organizadoras
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1NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO 
PARA ESCOLAS TÉCNICAS DO 

SUS*

Adailton Isnal

INTRODUÇÃO

As Escolas Técnicas de Saúde do Sistema Único de 
Saúde (ETSUS) são estruturas criadas para promoverem 
ações formativas dos trabalhadores de nível médio da 
saúde. Estas ações vêm sendo desenvolvidas em todos 
os estados brasileiros, com grande desenvoltura, pelas 36 
escolas que formam a Rede de Escolas Técnicas de Saúde 
do SUS (RETSUS). As ações de planejamento e gestão das 
escolas são geralmente apoiadas por precários dados, que 
tem gerado informações pouco consistentes à tomada de 
decisão. As experiências já desenvolvidas com a intenção 
de criação de um sistema de informação para a rede par-
tiram sempre de decisão vertical, que não propiciaram 
às escolas discussões prévias sobre suas necessidades 
de informação. Estes sistemas tiveram vida curta, pois 
não geraram benefício na rotina da gestão das ETSUS. 
Este trabalho trata da apresentação e discussão de uma 
proposta de estruturação de um sistema de informação 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientador: Sérgio Pacheco de Oliveira.
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para atender ao conjunto de necessidades de informação de 
Educação Profissional, para a gestão pedagógica das ETSUS. 

OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo central, apresen-
tar e discutir proposta de estruturação de um sistema de 
informação para atender ao conjunto de necessidades de 
informação de Educação Profissional, para a gestão peda-
gógica das ETSUS.

METODOLOGIA

Neste trabalho incorporou-se uma proposta metodológi-
ca qualitativa. A coleta dos dados foi feita diretamente com 
os participantes, utilizando a técnica de oficina à semelhança 
de um grupo focal, ou seja, mediante uma construção coleti-
va. O objetivo foi buscar informação de grupos já existentes 
que foram reunidos em torno de interesses relacionados ao 
tema do estudo.

Os participantes foram selecionados em grupos já estru-
turados segundo seus processos de trabalho e que tinham 
experiências similares em relação à investigação. Dimen-
sionou-se o tamanho dos grupos em seis participantes, 
considerando-se um número adequado para oportunizar as 
discussões necessárias entre os membros de cada grupo. O 
tempo programado especificamente para a coleta de dados 
foi de quatro horas, para a interação entre os participantes 
e sistematização dos resultados. A estrutura permitiu que 
cada grupo desenvolvesse seus trabalhos em salas separadas. 

Neste processo utilizou-se um moderador convidado 
com conhecimento específico sobre o tema e que não era do 
convívio dos participantes. Como estratégia de estímulo as 
discussões, foi apresentada, antes da reunião dos grupos, 
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uma palestra sobre o tema pelo moderador. O local defi-
nido para a oficina foi na própria escola. Os participantes 
receberam orientações e os instrumentos específicos para 
a investigação. A análise e interpretação dos resultados da 
oficina foram realizadas pelo pesquisador durante todo o 
processo de desenvolvimento deste trabalho.

O processo foi desenvolvido seguindo as etapas: I – a 
realização de um evento institucional (oficina) para identi-
ficar as necessidades de informação da escola; II – análise 
dos produtos da oficina; III – identificação e sugestão de 
um conjunto de especificações de informação e respectivas 
variáveis para gestão pedagógica em ETSUS; IV – criação 
de entidades e relacionamentos para um sistema de gestão 
pedagógica para ETSUS; e V – criação de alguns relatórios 
em atendimento as demandas iniciais geradas na oficina.

O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética 
da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fun-
dação Oswaldo Cruz – ENSP-Fiocruz (Protocolo nº 87/09, em 
03/06/2009). Também submetido à apreciação e aprovação 
do Comitê de Ética da Universidade Estadual de Ciências 
da Saúde de Alagoas (Protocolo nº 1172/09, em 26/08/09).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse trabalho, além do objetivo principal de apresentar 
e discutir um modelo de dados que atenda ao conjunto de 
necessidades de informação de Educação Profissional para 
a gestão pedagógica das ETSUS, faz um convite à reflexão 
sobre a necessidade de ampliação do sistema para atender 
a totalidade da gestão escolar da ETSUS e a integração com 
outras bases de dados distintas para o planejamento e gestão 
da Educação Profissional, quer seja no Ministério da Saúde, 
na Gestão de Recursos Humanos das Secretarias Estaduais 
de Saúde ou no Ministério da Educação. 
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Igualmente propõe o uso do modelo apresentado no 
trabalho na rotina da Escola Técnica de Saúde Professora 
Valéria Hora apontando possibilidades de melhorias no 
desempenho do trato das informações e consequente satis-
fação dos usuários finais. Aponta também a possibilidade de 
envolvimento de outros atores na problemática e ampliação 
das potencialidades de êxito nos encaminhamentos futuros. 
Fortalece a ideia do desenvolvimento de profissionais de ca-
tegorias diversas da saúde na área de sistema de informação, 
inclusive como linha de pesquisa estimulante e promissora. 

Acredita-se na necessidade de continuidade do estudo, 
pois responder questões de um recorte da realidade posta 
para a Gestão dos Recursos Humanos para Saúde com certeza 
não é suficiente. Porém, o ponto mais importante deste traba-
lho traduz-se na evidência da problemática e a necessidade 
de envolvimento dos usuários finais, no desenvolvimento 
do projeto como ferramenta de conquista de todos os que 
fazem a formação dos trabalhadores do SUS e almejam a 
melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.
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2EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO 
ESTRATÉGIA PARA A DIFUSÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS:                         
a experiência do Curso de 

Especialização em Gestão da Clínica 
na Atenção Primária à Saúde no 

estado de Minas Gerais*

Aline Branco Macedo 

INTRODUÇÃO

O modelo de Redes de Atenção à Saúde, com foco 
na Atenção Primária à Saúde, tem como uma de suas 
diretrizes fundamentais as Linhas-Guia de Atenção à 
Saúde. Considerando que os profissionais de saúde são 
os responsáveis pela adoção dos preceitos e conteúdos 
dessas na prática do serviço, é necessário que os mesmos 
conheçam seus conteúdos e pautem sua atuação de for-
ma alinhada a estes. O estado de Minas Gerais definiu a 
estruturação de uma ação educacional para a difusão das 
Linhas-Guias de Atenção à Saúde aos profissionais que 
atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) no estado. Este 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Inês Carsalade Martins. Segundo orientador: Rafael 

Arouca Höfke Costa.
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trabalho recorreu ao método Marco Lógico para realizar a 
(re)construção da matriz lógica do Curso de Especialização 
em Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde como 
forma de estruturar indicadores que possibilitem a sua futura 
avaliação em relação ao alcance dos objetivos propostos. 

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi a construção de indicadores 
de avaliação para o processo de implementação do Curso 
de Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde, na mo-
dalidade pós-graduação lato sensu, a partir da construção 
retrospectiva de sua matriz lógica. A escolha pela modalidade 
de Pós-Graduação lato-sensu pautou-se na identificação da 
possibilidade de melhoria da atuação do profissional nas 
equipes multidisciplinares, uma vez que o participante do 
curso deve conhecer todas as Linhas-Guias de Atenção à 
Saúde e na perspectiva de que esta modalidade pode pro-
mover maior adesão dos profissionais ao curso, funcionando 
como fator de estímulo para a formação destes profissionais 
e fixação nos municípios.

METODOLOGIA

Para viabilizar o alcance do objetivo deste trabalho 
– construção retrospectiva da Matriz Lógica do Curso de 
Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde, na modali-
dade Pós-Graduação lato sensu, a partir da descrição do seu 
processo de implementação –, optou-se pela coleta de dados 
por meio de pesquisa bibliográfica e documental. 

Na primeira etapa do levantamento foi realizada a pes-
quisa e consulta eletrônica a documentos, tendo como re-
ferência os sites da Biblioteca Virtual de Saúde, do Google 
Acadêmico, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
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Gerais (SES-MG) e de instituições de ensino superior como 
a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), 
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Uni-
versidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), e a Fundação João Pinheiro. Os 
descritores utilizados foram “política social”, “recursos 
humanos em saúde/educação” e “educação a distância”.

Na segunda etapa procedeu-se à seleção, leitura 
e organização dos itens pesquisados e na consulta às 
bibliotecas da ENSP e da Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais, ao acervo disponível na Gerência de Ações 
Educacionais em Saúde e na pesquisa em livrarias para 
a aquisição de exemplares.

Neste trabalho, que teve por objeto a construção re-
trospectiva da Matriz Lógica de um projeto, a definição 
do problema, dos beneficiários e dos objetivos do curso já 
está, portanto, definida, tornando desnecessário realizar 
novamente essa reflexão. Nesse sentido, se propôs a análise 
do processo de implementação do curso e do contexto em 
que o mesmo se insere, visando à sistematização das infor-
mações para estruturação da matriz lógica que subsidiará 
o monitoramento e a avaliação posterior dessa intervenção 
(curso), a partir dos indicadores identificados.

Assim, para alcançar os objetivos do trabalho, na primei-
ra etapa da pesquisa documental se realizou o mapeamento 
dos dados e informações existentes na Gerência de Ações 
Educacionais em Saúde, na Coordenação do Canal Minas 
Saúde e na internet; mais especificamente no Portal Minas 
Saúde e sítio eletrônico da SES-MG. A análise dos dados e 
das informações obtidas buscou garantir, tal como executado 
na fase de pesquisa bibliográfica, a confiabilidade e a inte-
gridade dos mesmos, bem como a sua utilidade e relevância 
para a construção retrospectiva Matriz Lógica do Curso de 
Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde, modalidade 
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Pós-Graduação lato sensu, tendo como referência o período 
de setembro de 2008 a setembro de 2009 – período em que 
o curso ainda estava em andamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da construção retrospectiva da Matriz Lógica, 
foram compostos indicadores e elencadas as suposições 
importantes que subsidiaram a escolha e demonstram a 
relevância dos mesmos para a avaliação e monitoramento 
da estratégia educacional na difusão das Linhas-Guias de 
Atenção à Saúde. Ela foi estruturada considerando 4 lógicas 
de intervenção, sendo estes os indicadores estabelecidos:

 ▪ Para o Objetivo Superior “Promover a difusão das Li-
nhas-Guias de Atenção à Saúde aos profissionais que atuam 
no SUS/MG tendo, como estratégia principal, a realização 
de uma ação educacional”: “Percentual de profissionais de 
Saúde concluintes do Curso de Especialização em Gestão da 
Clínica da Atenção Primária à Saúde em relação ao número 
total de profissionais de saúde que atuam nas equipes de 
Saúde da Família em Minas Gerais” e “Número de canais 
disponíveis para acesso aos conteúdos das Linhas-Guias de 
Atenção em Saúde em funcionamento”. 

 ▪ Para o Objetivo do Projeto “Propiciar a aquisição de 
conhecimentos referentes aos conteúdos das Linhas-Guias de 
Atenção à Saúde e a reflexão da prática pelos profissionais que 
atuam no SUS-MG”: “Percentual de profissionais do Curso 
de Especialização em Gestão da Clínica da Atenção Primária 
à Saúde em relação ao número total de profissionais de saú-
de que ingressaram no curso”, “Percentual de profissionais 
que atuam no SUS/MG que permanecem no serviço após a 
conclusão do Curso de Especialização em Gestão da Clínica 
da Atenção Primária à Saúde” e “Percentual de Trabalhos 
de Conclusão implantados nas Unidades Básicas de Saúde”. 
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 ▪ Para os Resultados “Profissionais com acesso ao Curso 
de Especialização em Gestão da Clínica na Atenção Primá-
ria à Saúde”, “Profissionais com acesso às Linhas-Guias de 
Atenção à Saúde” e “Trabalhos de Conclusão com aplicabili-
dade e correlação com a prática do serviço”: “Percentual de 
Municípios aderidos ao Programa de Educação Permanente 
à Distância com participantes no Curso de Especialização em 
Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde” e “Percentual 
de Unidades Básicas de Saúde com exemplares impressos 
das Linhas-Guias de Atenção à Saúde”. 

 ▪ Para as Atividades Principais “Estimular a adesão dos 
municípios ao Programa de Educação Permanente à Distân-
cia”, “Monitorar a participação dos profissionais no Curso 
de Especialização em Gestão da Clínica na Atenção Primária 
à Saúde”, “Manter e atualizar o Portal Minas Saúde e o Am-
biente Virtual de Aprendizagem”, “Estabelecer mecanismos 
para disponibilização das Linhas-Guias de Atenção à Saúde 
aos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde de 
Minas Gerais” e “Divulgar aos profissionais de Saúde os ca-
nais de disponibilização/acesso às Linhas-Guias de Atenção 
à Saúde”: estabeleceu-se os indicadores “Percentual de mu-
nicípios com adesão ao Programa de Educação Permanente 
à Distância”, “Percentual de Participação dos profissionais 
no Curso de Especialização em Gestão da Clínica na Atenção 
Primária à Saúde” e “Percentual de atualização do conteúdo 
no Portal Minas Saúde”. 

A construção retrospectiva da Matriz Lógica para o Curso 
de Especialização em Gestão da Clínica na Atenção Primária 
à Saúde possibilitou a reflexão, recuperação e explicitação dos 
princípios e objetivos que orientaram a escolha da referida 
ação educacional para a difusão e adoção das Linhas-Guias 
de Atenção à Saúde. Desta forma, constituiu-se um impor-
tante instrumento para a consolidação de uma estratégia de 
monitoramento e avaliação do curso, de forma aderente aos 
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objetivos institucionais e do projeto político-pedagógico de 
formação de recursos humanos para o SUS, além de propor-
cionar aos gestores públicos maior segurança, orientação e 
tempestividade na tomada de decisão ainda no processo de 
implantação da estratégia.

O olhar para os profissionais que atuam no SUS como 
agentes implementadores, aponta a relevância da adoção de 
ações educacionais como estratégia para a implementação 
e difusão das políticas públicas de saúde, uma vez que há a 
expectativa de que tais profissionais reflitam e alterem a sua 
prática, atuando de forma alinhada às diretrizes políticas.

Sugere-se que ao desenvolver outras ações educacionais, 
em especial, por meio da educação a distância, a matriz lógica 
seja estruturada no momento de concepção, o que permitirá: 
i) a melhor estruturação da necessidade; ii) a identificação 
quanto à adequação da estratégia e seus limites para atuar 
sobre o problema identificado; iii) o monitoramento dos 
indicadores de forma mais precisa; iv) a estruturação das 
equipes responsáveis pela sua realização; v) e a intervenção 
adequada de forma tempestiva.

Ao se pensar na adoção de ações educacionais como 
estratégia para a implementação das políticas públicas é im-
portante perceber a necessidade de alinhamento da mesma 
com as outras ações educacionais desenvolvidas, como forma 
de identificar a necessidade de criação de uma nova ação ou 
a possibilidade de adequar uma ação educacional em curso 
com vistas a alcançar outros objetivos; de evitar desperdícios 
de recursos públicos; e de compreender os impactos – nega-
tivos e positivos – que a realização da estratégia pode causar 
em outras políticas públicas e no próprio serviço.

A utilização da educação a distância tem contribuído 
para expandir a capacidade de alcance das ações edu-
cacionais, com qualidade e tempestividade. No caso do 
Curso de Especialização em Gestão da Clínica na Atenção 
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Primária à Saúde este tem possibilitado a qualificação 
dos profissionais e conferido celeridade para a difusão 
das Linhas-Guia de Atenção à Saúde. A Matriz Lógica 
(re)construída, possibilitará o dimensionamento real do 
alcance dos objetivos desta estratégia.
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3 A PRODUÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA 
A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA 

DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE: a experiência de Sergipe*

Cláudia Menezes Santos

INTRODUÇÃO

Um dos componentes fundamentais da Política Es-
tadual de Saúde em Sergipe é a Política de Educação 
Permanente, que prevê a necessidade de investimento 
na formação e qualificação dos trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em todos os níveis assistenciais e 
para todas as categorias profissionais da saúde.

Uma das ações estratégicas pensadas para a implanta-
ção dessa política foi a elaboração de livros que pudessem 
ser utilizados como material didático-pedagógico com 
duas funções ou linhas pedagógicas prioritárias: consti-
tuírem a base (caderno de textos, caderno de atividades) 
das capacitações na linha da educação permanente e 
poderem ser consultados na qualidade de guia para 
orientação dos trabalhadores e das equipes no seu fazer 
cotidiano nos serviços de saúde.

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Turma 

1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. Orien-

tador: Antenor Amâncio Filho. Segundo orientador: José Inácio Jardim Motta.
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O processo de desenvolvimento desse material repre-
sentou um desafio para a equipe de gestores da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) que participou desse projeto desen-
volvendo um triplo papel: mantendo suas funções gestoras 
nas atividades rotineiras, atuando como formuladores das 
políticas das áreas de atenção à saúde e assumindo o papel 
de autores dos livros didáticos. 

A pesquisa buscou compreender o modo como os desa-
fios colocados para a elaboração do material didático foram 
sendo respondidos pelas equipes envolvidas com essa pro-
dução, identificando dificuldades e elementos favorecedores, 
que possibilitam o aperfeiçoamento e a aprendizagem em 
produções dessa natureza. 

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a 
produção do material didático-pedagógico da SES, buscando 
compreender os limites e as possibilidades da sua construção 
no âmbito de uma instituição pedagógica de educação não 
formal, tendo em vista a implantação da Política de Educação 
Permanente em saúde e da reforma sanitária no em Sergipe.

Os objetivos específicos foram: (1) Analisar o processo de 
produção, a estrutura metodológica, os saberes, os recursos 
necessários, enfim, os saberes tecnológicos mobilizados na 
produção do material didático-pedagógico, de modo a tornar 
os livros um espaço de mediação capaz de disparar ações 
de educação permanente e de apoiar o trabalho cotidiano 
das equipes de saúde na qualidade de guia de consulta; (2) 
levantar a percepção dos atores envolvidos na organização 
do material didático sobre os limites e possibilidades de sua 
construção e uso a partir de uma instituição pedagógica de 
educação não formal como a Secretaria de Estado da Saúde 
de Sergipe (SES-SE); (3) levantar junto aos sujeitos envolvidos 
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com a produção do material didático pedagógico da SES 
sua percepção quanto aos aspectos dessa produção como 
contribuição para a Política de Educação Permanente da SES 
e para a Política Estadual de Saúde no estado.

METODOLOGIA

Os sujeitos escolhidos para essa pesquisa estão relacio-
nados diretamente com a produção e difusão do material 
didático-pedagógico. Entre esses sujeitos estão os gestores 
e os autores envolvidos com a produção do material didá-
tico-pedagógico. Não é uma preocupação desta pesquisa a 
quantificação da amostragem, mas busca de forma intencio-
nal selecionar sujeitos para a pesquisa que possam esclarecer 
o assunto em foco.

Foram utilizadas como técnicas para coleta de dados 
a entrevista semiestruturada e a discussão de grupo (gru-
po focal). Foi também realizada a análise documental dos 
relatórios síntese das oficinas de autores e de validação 
pedagógica dos livros.

Foi selecionado para o grupo focal um autor de cada 
grupo de autores responsáveis pela elaboração dos seguin-
tes volumes: Reforma Sanitária e Gerencial do SUS Sergipe; 
Gestão da Educação na Saúde; Política de Atenção à Saúde 
da Família; Política da Vigilância Epidemiológica; Atenção 
Psicossocial à Saúde; Política da Atenção Hospitalar; Política 
de Atenção à Saúde Bucal; Normas e Rotinas – Serviço Móvel 
de Atendimento Pré-hospitalar Sergipe.

Foram selecionados para entrevistas semiestruturadas 
oito gestores: coordenadores das áreas de atenção à saúde 
da SES-SE, o Secretário de Estado da Saúde e a diretora 
operacional da Fundação Estadual de Saúde. Tanto para 
o grupo focal como para as entrevistas foram precedidas 



59

pela apresentação dos objetivos da pesquisa e do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados das oficinas de autores e de valida-
ção remete a um processo de tradução e reconstrução dos 
saberes, que se inicia com um mapeamento e ordenação 
dos conhecimentos existentes, organizando-os a partir de 
categorias gerais e aprofundando o recorte de acordo com 
os objetivos de cada livro.

Um dos achados positivos da pesquisa foi a percepção, 
por parte dos autores e gestores, de que a produção do 
material didático se configurou como uma experiência de 
educação permanente para o próprio grupo. Para que se 
tornassem aptos à elaboração dos livros, os grupos se viram 
instigados à leitura, ao estudo e pesquisa. A elaboração do 
material levou a reflexão sobre os processos de trabalho 
e de gestão, auxiliando na reformulação das práticas e na 
sistematização dos conhecimentos. Também foi reconhecido 
pelos sujeitos que esse esforço trouxe como saldo o desen-
volvimento de novas competências para a equipe, que se 
reverteram em benefícios para o serviço.

O fato do material didático ter sido produzido pelos pró-
prios quadros da SES foi levantado pelos autores e gestores 
como uma possibilidade, sendo que o principal valor foi a 
referência à práxis, uma vez que esses autores estavam viven-
ciando a realidade cotidiana dos serviços, conhecendo seus 
problemas e dificuldades; por isso, teriam melhor condição 
de unir teoria e prática nas suas formulações, favorecendo 
a identificação dos trabalhadores com a abordagem trazida 
pelos livros.

O grupo de autores e gestores expressou o reconheci-
mento do desenvolvimento de novas competências possi-
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bilitadas pela elaboração dos livros. Ele vê a oportunidade 
de a Secretaria de Saúde e da Fundação Estadual de Saúde/
Escolas Técnicas de Saúde do Sistema Único de Saúde (ET-
SUS) conquistarem legitimidade na área de educação na 
saúde, passando a serem reconhecidas como detentoras de 
saberes especializados na área de elaboração de materiais 
didáticos.

Uma limitação apontada nas entrevistas dos gestores e 
autores foi a questão do esgotamento do material didático, 
o que exigiria a sua permanente revisão e atualização. Outro 
ponto levantado como limite para o material didático é o 
da terminalidade dos conhecimentos dos livros, diante do 
amplo campo de saberes.

Com relação ao uso do material didático, alguns au-
tores e gestores levantaram a questão sobre a forma como 
será utilizada junto aos educandos. Há um confronto de 
expectativas quanto à forma como o material será utilizado, 
oscilando de um polo onde se detenha maior controle dos 
processos, até um polo onde estes ocorram de forma autô-
noma, comandados pelas equipes e municípios.

A experiência da implantação da reforma em Sergipe e 
da própria educação permanente em saúde, da qual o ma-
terial didático-pedagógico faz parte, com seus pressupostos 
ideológicos, referenciais teóricos e base tecnológica, longe de 
buscar a unanimidade, confirma a possibilidade de dentro 
da legalidade e, respeitando a democracia, possibilita debate 
e visões diferentes de mundo e construção social.
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4SISTEMAS CORPORATIVOS:            
o olhar de gestores de Recursos 
Humanos do Sistema Estadual de 

Saúde de Minas Gerais*
Cristina Luíza Ramos da Fonseca

INTRODUÇÃO

No estado de Minas Gerais, existem diversos sistemas 
de gestão de pessoas, que foram desenvolvidos para abarcar 
todos os órgãos da administração pública. Similar a diver-
sas organizações, investiu-se muito no desenvolvimento 
desses sistemas sem que se realizasse uma avaliação dos 
mesmos em relação ao uso das informações para a tomada 
de decisão, sob o ponto de vista dos usuários e dos gestores. 
Em geral, em qualquer organização, são os gestores da área 
de Gestão de Pessoas que têm a prerrogativa de tomarem 
decisões e estas são, muitas vezes, baseadas em informações 
disponíveis. Existe uma tendência da qualidade da decisão 
ser proporcional à qualidade da informação, guardando-se 
a devida proporção no que se refere ao o modelo de tomada 
de decisão adotado pelo decisor e pela organização. Assim, 
a informação é importante para a gestão de pessoas e, por 
isso, é interessante que as elas tenham o devido cuidado de 
que o sistema de informação, preferencialmente com o uso 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Sérgio Pacheco de Oliveira.
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da tecnologia, aumente a agilidade do processamento dos dados 
e transformação desses em informação relevante. O sistema de 
informação escolhido para ser foco principal desse trabalho é o 
Sistema de Administração de Pessoas (SISAP) que é o principal 
sistema de informação utilizado no estado. 

OBJETIVOS 

O objetivo central desse trabalho foi identificar e comen-
tar as contribuições e limitações do SISAP, na perspectiva 
dos Gestores de Pessoas do sistema estadual de saúde de 
Minas Gerais, na ótica da sua potencial contribuição para a 
tomada de decisão, fornecendo subsídios para sua melhoria.

Os objetivos específicos foram: a) identificar as necessi-
dades dos gestores da área de Gestão de Pessoas no que se 
refere ao SISAP, tanto aquelas contempladas pelo sistema, 
quanto aquelas que não o são; b) identificar quais limitações 
apontadas pelos Gestores que realmente são inerentes ao 
SISAP e as que se referem a outros pontos; c) construir uma 
lista de proposição para melhorias do SISAP.

METODOLOGIA

Este trabalho foi uma pesquisa qualitativa, sendo três 
as estratégias de estudo qualitativo, utilizadas: a análise 
documental – foram analisados documentos referentes aos 
sistemas de informação do estado, em especial do SISAP; a 
observação direta descritiva, não estruturada; e a entrevista 
semiestruturada – realizadas com atores chaves escolhidos, 
baseando-se na sua atuação no setor de Gestão de Pessoas, 
nos cinco órgãos do Sistema Estadual de Saúde de Minas 
Gerais, e no seu reconhecimento para tal.

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com 
os atores chave selecionados – os componentes da Câmara 
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Técnica de Recursos Humanos cujas atribuições incluem, 
dentre outros, apresentar propostas que subsidiem os pro-
jetos de desenvolvimento, orientação e implementação de 
ações e políticas de Recursos Humanos (RH). 

O projeto dessa dissertação foi aprovado anteriormente 
no comitê de ética da ENSP/Fiocruz por meio do parecer nº 
60/90, CAAE: 0061.0.031.000-09.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os gestores relataram que, dentre as informações que 
necessitam para a tomada de decisão, encontram no SISAP 
as relacionadas ao pagamento dos servidores, tais como: 
dados funcionais, benefícios existentes, grau de escolaridade 
informado, tempo no estado, locais de exercício. Entretan-
to, outros dados relevantes não estão contemplados nesse 
sistema, tais como: experiência profissional, capacitações 
realizadas, área de interesse do servidor, cursos pagos aos 
servidores, treinamentos, dentre outros. Foi possível tam-
bém perceber que, ainda que o SISAP tenha sido divulgado 
como sendo sistema gerencial de gestão de pessoas, o que se 
percebe como resultado das entrevistas é que, na realidade, 
ele está mais relacionado ao pagamento do que aos demais 
aspectos da gestão de pessoas, tais como: aplicação, agre-
gação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento das 
pessoas. Para alguns desses aspectos, foram criados sistemas 
paralelos que, ou não possuem integração com o SISAP ou 
que essa integração ocorre de forma unilateral: somente 
são extraídos alguns dados do SISAP para estes sistemas. 
Ademais, todos os entrevistados reconhecem a importância 
da informação na tomada de decisão e utilizam-na sempre 
que disponível. Este sistema, por sua vez, não consegue 
atender às expectativas de diversas formas, especialmente 
no que tange à velocidade das informações para a tomada 
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de decisão. Suas limitações foram apontadas especialmente 
na avaliação do mesmo. Nas entrevistas, foram comentados 
aqueles itens apontados como ausentes ou ineficientes no sis-
tema, mas que, na realidade, estão disponíveis no SISAP. Isso 
ocorreu poucas vezes e de forma pouco significativa. Foram, 
afinal, elaborados alguns comentários sobre os resultados 
obtidos nas entrevistas que apontam para possibilidades de 
mudanças no SISAP, o que permitiria um uso mais eficaz 
como base para tomada de decisões.

A partir dos resultados, foi construída uma lista de 
proposições de melhorias para o SISAP, que envolve tanto 
ações referentes exclusivamente ao sistema como aquelas 
não diretamente envolvidas, mas que impactam no siste-
ma. São elas: configurar o sistema para realizar cálculos 
automáticos, para que emita alertas e se integre aos demais 
sistemas de gestão de pessoas em Minas Gerais, permitindo 
inclusive a importação de dados para o SISAP desses demais 
sistemas; ampliar o escopo do sistema para abarcar todos 
os subsistemas de RH, como pretendido inicialmente, ao 
se autodenominar sistema de administração de pessoal; 
possibilitar o acesso do sistema via web e com a interface 
padrão dos demais sistemas; criar formas de obtenção mais 
simples de relatórios e estimular retenção de servidores que 
saibam utilizar o sistema, dando treinamento constantemente 
a esses servidores. O treinamento adequado – que inclui 
o entendimento, por parte de todos os que lidam com o 
sistema, das dimensões e dos objetivos dele – foi percebido 
como estratégico pelos entrevistados e se constitui numa 
das mais importantes medidas para melhoria do mesmo. 
Cabe finalizar esses comentários, indicando a necessidade 
de outros estudos que se aprofundem no conhecimento 
do SISAP, para tornar mais profícuas as propostas de sua 
transformação em relação às possíveis funcionalidades que 
atendam às reivindicações de seus usuários.
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5AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM:            

um estudo em um Curso para Técnico 
em Saúde Bucal*

Cristina Maria Figueira Machado 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho refere-se às práticas de avaliação 
da aprendizagem a partir do pensamento de que estas 
representam um componente intrínseco e vital do processo 
de ensino-aprendizagem, uma das responsabilidades do 
professor no seu trabalho em sala de aula, e que pode ser 
considerada uma das tarefas mais complexas do fazer 
docente. A avaliação apresenta-se como um componente 
que pode auxiliar professor e aluno na busca pela melhoria 
do processo de aprendizagem.

Ao eleger “as práticas de avaliação” como questão 
de pesquisa, tive a oportunidade de aprofundar conhe-
cimentos não estritamente sobre as bases conceituais e 
as práticas avaliativas, mas também sobre os processos 
de ensino-aprendizagem.

Os resultados desta pesquisa poderão auxiliar os 
participantes da comunidade escolar da Escola Técnica de 
Saúde de Brasília (ETESB) nas reflexões sobre os desafios 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Carlos Otávio Fiúza Moreira.
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e possibilidades de uma formação que atinja as aspirações 
pessoais e coletivas quanto à educação profissional.

A partir das considerações acima explicitadas, a questão 
norteadora deste estudo foi a seguinte: Estão os discursos 
sobre as práticas avaliativas da aprendizagem desenvolvi-
das no Curso Técnico em Saúde Bucal (TSB), da ETESB, em 
consonância com as propostas pedagógicas (do curso e da 
escola) a que correspondem?

OBJETIVOS

O objetivo geral foi analisar os discursos sobre as práticas 
de avaliação da aprendizagem dos alunos, desenvolvidas 
nesse Curso. Os objetivos específicos foram delineados a fim 
de se investigar como os docentes praticam a avaliação da 
aprendizagem; se esta avaliação potencializa a busca pela 
melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem; se a con-
cepção de avaliação dos docentes está em consonância com 
aquela adotada pela escola em sua proposta pedagógica e 
se os processos avaliativos se reportam aos conhecimentos, 
habilidades e atitudes requeridas para o exercício da pro-
fissão de TSB no Sistema Único de Saúde (SUS). 

METODOLOGIA

Este estudo foi delineado e desenvolvido em confor-
midade com os pressupostos das abordagens qualitativas 
de pesquisa, os quais nos proporcionaram a crença de que 
buscar apreender as concepções dos sujeitos pesquisados 
envolve a compreensão de um universo de significações, 
atitudes, atos e valores. 

Considera-se que, do ponto de vista metodológico, não 
há contradição assim como não há continuidade entre inves-
tigação quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza 
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diferente. Considera ainda que, do ponto de vista epistemo-
lógico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do 
que a outra. Ou seja, uma pesquisa, por ser quantitativa não 
se torna “objetiva” e, portanto, “melhor”. Da mesma forma, 
uma abordagem qualitativa em si não garante a compreensão 
em profundidade de um determinado fenômeno.

Inicialmente, foram realizados o levantamento biblio-
gráfico e a consequente revisão da literatura. Dois foram os 
tipos de informações utilizados neste estudo. As informa-
ções primárias foram obtidas pela pesquisadora por meio 
de entrevistas com docentes e preceptores. As secundárias 
foram aquelas já disponíveis na instituição, tais como fichas 
de avaliação, provas escritas, orientações para trabalhos, tais 
como tutoriais, relatórios, diários de campo etc.

A pesquisa de campo foi realizada na ETESB, pertencente 
à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, componente da 
rede de escolas técnicas do SUS.

Participaram da pesquisa quatro docentes dos módulos 
II e III e seis preceptores do Curso Técnico em Saúde Bucal 
da ETESB. O convite aos docentes foi feito individualmen-
te, com a apresentação do projeto e esclarecimento acerca 
do estudo. Todos os entrevistados assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi elaborado 
em conformidade com a Resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde e avaliado e autorizado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), 
conforme Parecer nº 52/2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este estudo partiu do pressuposto de que a avaliação 
representa um componente do processo de ensino-apren-
dizagem que pode auxiliar professor e aluno na busca pela 
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melhoria do processo de aprendizagem. Buscamos investigar 
os discursos dos professores sobre as práticas de avaliação da 
aprendizagem dos alunos no Curso Técnico de Saúde Bucal 
da ETESB. Com a compreensão de que o projeto pedagógico 
expressa os objetivos do processo educacional a ser desen-
volvido em uma escola, configurando-se como uma carta 
de intenções com as diretrizes que devem nortear o trabalho 
pedagógico e que o plano de cada curso desenvolvido deve 
seguir tais diretrizes, buscamos investigar a consonância 
entre estes documentos e o discurso dos professores sobre 
as práticas de avaliação.

Observamos que estes documentos estão fundamen-
tados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB/96 
e nos Referenciais Curriculares da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio e tem também como princípios 
norteadores às políticas de formação de profissionais para o 
campo da saúde. O currículo busca contemplar a articulação 
teoria-prática e envolve profissionais docentes da escola e 
dos diferentes espaços de atenção à saúde.

A partir da análise das entrevistas foi possível perceber 
que: os professores que se dedicam à docência no curso de 
TSB da ETESB são cirurgiões-dentistas, a maioria com duas 
ou mais especializações na área de domínio técnico em 
Odontologia. Como professores, esses profissionais estão 
passando por um momento de transformação relacionada 
às metodologias envolvidas no processo de avaliação da 
aprendizagem dos alunos. Ficou evidenciado que, de modo 
predominante, os professores aprendem sobre avaliação a 
partir de suas experiências práticas. Evidenciou-se também 
o esforço da escola em proporcionar espaços para a discus-
são de questões relacionadas à avaliação do ponto de vista 
teórico, mesmo que de forma pontual.

Em relação às funções e objetivos da avaliação, os pro-
fessores entrevistados parecem compreender a necessidade 
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de a avaliação sair do foco exclusivo da avaliação enquanto 
medida de memorização do conteúdo, e da aplicação de 
provas escritas com o objetivo de dar nota para uma com-
preensão de que se avalia o aluno para auxiliá-lo no processo 
de aprendizagem.

Quanto aos instrumentos para avaliação, os entrevistados 
revelaram ter a prova como um instrumento que confere 
maior sensação de objetividade, talvez por ser bem conhecido, 
pois fez parte do universo de experiências dos professores 
enquanto estudantes. Contudo, a observação foi a estratégia 
de avaliação mais citada pelos professores. Ressaltamos que, 
apesar das ambiguidades observadas tanto na proposta pe-
dagógica quanto nos discursos dos professores, o modelo 
de avaliação praticado tende a ser contínuo, em benefício 
das aprendizagens dos alunos, mostrando uma disposição 
individual e coletiva para seguir os pressupostos da avalia-
ção formativa; podemos concluir que os professores estão 
vivenciando um momento de transição em suas práticas e 
concepções sobre o processo de avaliação dos alunos.
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6 PRECARIZAÇÃO DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO E SUAS 

IMPLICAÇÕES SUBJETIVAS PARA 
OS DOCENTES DA ESCOLA 

TÉCNICA DO SUS PROFESSORA 
ENA DE ARAÚJO GALVÃO*

Denise Rodrigues Fortes

INTRODUÇÃO

A Escola Técnica do Sistema Único de Saúde (ET-
SUS) Profª. Ena de Araújo Galvão pertence à Secretaria 
de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul (SES-MS) e 
faz parte da Superintendência de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde, que engloba também a Escola 
de Saúde Pública. Seu objetivo é oferecer Formação Pro-
fissional Técnica, Qualificação Profissional e Educação 
Permanente (EP) em diversas áreas da saúde, ainda que 
de forma implícita, já que não possui um Projeto Polí-
tico-Pedagógico formulado, tendo como prioridade de 
clientela os profissionais que atuam na rede pública.

A flexibilização do vínculo, também decorrente das 
mudanças sofridas no mundo do trabalho e do processo 
de globalização e também presentes na esfera da admi-

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Creuza da Silva Azevedo.
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nistração pública brasileira e particularmente no setor saúde, 
traz consequências para o vínculo subjetivo do sujeito com as 
organizações e com o trabalho, já que o trabalho está ligado à 
constituição da identidade e da subjetividade. Trazendo tais 
considerações à realidade dos docentes da Escola Técnica, 
minha preocupação refere-se à precarização do vínculo de 
trabalho e seus potenciais efeitos sobre a atuação profissional 
e o compromisso com a instituição, bem como a compreen-
são dos possíveis efeitos da fragilidade do vínculo sobre a 
identidade destes profissionais enquanto docentes.

A justificativa de ordem profissional se embasa no fato 
da problemática trabalhada não ser específica da ETSUS 
Profª. Ena de Araújo Galvão e sim da quase totalidade das 
ETSUS. Assim, diante do contexto apresentado, faço os 
seguintes questionamentos: a) que vínculos subjetivos os 
docentes estabelecem com a ETSUS e com a própria docên-
cia? b) que efeitos o vínculo informal de trabalho tem sobre 
o compromisso do docente com seu trabalho? c) o que é o 
trabalho docente para esses profissionais?

OBJETIVOS

O estudo teve como objetivo geral, compreender as 
implicações do vínculo empregatício precário sobre a sub-
jetividade dos atuais professores da ETSUS Profª. Ena de 
Araújo Galvão e examinar o perfil dos potenciais docentes 
da escola.

E como objetivos específicos foram: a) examinar o perfil 
dos candidatos a docentes quanto à formação, história pro-
fissional e inserção no mercado de trabalho; b) conhecer a 
trajetória profissional dos atuais docentes da escola, buscando 
reconhecer os processos que os levaram a ocupar a função 
docente no SUS; c) compreender os sentidos da prática do-
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cente dos professores da Escola Técnica, considerando os 
desafios da proposta existente e de seus vínculos de trabalho.

METODOLOGIA

A presente pesquisa teve como estratégia central, a 
abordagem qualitativa, no entanto desenvolveu de forma 
complementar aspectos quantitativos. Desta forma, optou-
-se por analisar também as fichas cadastrais dos potenciais 
docentes, com o fim de contribuir com questões relativas ao 
perfil dos mesmos, necessitando assim, empregar também 
a abordagem quantitativa.

Para estudo do perfil a coleta das informações teve 
por base um levantamento realizado através do cadastro 
de docentes. O tamanho global da amostra para o mapea-
mento do perfil parcial foi calculado através do modelo de 
amostragem aleatória simples, que, em um universo de 752 
pessoas, totalizou 253 pessoas.

A pesquisa qualitativa realizou-se através de entrevistas 
com docentes e foram orientadas por um roteiro elaborado 
para este fim e validado a partir de uma primeira entrevista. 
Para melhor direcionar a entrevista foi utilizada a técnica 
semiestruturada, onde se utiliza um roteiro geral com inda-
gações e/ou temas a serem investigados pelo pesquisador, 
sem, no entanto, constituir uma barreira à livre expressão do 
entrevistado ou ainda à novas questões demandadas pelo 
pesquisador durante o diálogo.

Assim, a análise do vínculo subjetivo dos docentes com 
o trabalho se norteará pelas seguintes categorias: Trajetória 
profissional, Caminhos para a atuação docente, Experiên-
cias anteriores, os sentidos da prática docente, o Imaginário 
sobre o trabalho docente, o Imaginário sobre a ETSUS e 
vinculação subjetiva e a Fragilidade do vínculo formal. O 
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período de pesquisa de campo compreendeu o período de 
junho a agosto de 2009. 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (ENSP- Fiocruz), após a aprovação pela banca 
de qualificação da instituição. O projeto desta pesquisa foi, 
portanto, analisado e aprovado sem pendências, conforme 
o parecer do CEP/ENSP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados da presente pesquisa foi baseada 
nos dados do credenciamento e nas entrevistas e apontam 
para as seguintes considerações: No que se refere ao perfil 
parcial dos docentes credenciados na ETSUS, a situação en-
contrada foi na maior parte composta por aspectos positivos.

A grande maioria dos docentes (92,5%) possui outra 
inserção no mercado de trabalho, não dependendo exclu-
sivamente da atividade docente; infelizmente não foi pos-
sível verificar a precariedade ou não desses vínculos por 
não constarem informações a esse respeito nas fichas do 
credenciamento.

Há também um número significativo de professores com 
experiência docente em outras instituições (16,6%), inclusive 
universidades, conferindo maior credibilidade aos cursos 
oferecidos pela escola. Outro dado importante refere-se 
à escolaridade dos docentes, que em grande parte (77%) 
apresentam cursos de Pós-Graduação, incluindo Mestrado 
e Doutorado.

Por outro lado, 47% dos potenciais docentes não possuem 
nenhuma formação pedagógica. A análise das entrevistas 
foi pautada na abordagem da psicossociologia francesa e 
considerou as categorias de Trajetória profissional, Cami-
nhos para a atuação docente, Experiências anteriores, os 



74

sentidos da prática docente, o Imaginário sobre o trabalho 
docente, o Imaginário sobre a ETSUS e vinculação subjetiva 
e a Fragilidade do vínculo formal.

Neste sentido, as experiências anteriores, logicamen-
te, são em sua quase totalidade ligadas à área da saúde, 
mas incluem também escolas regulares e universidades e 
parecem ter influenciado na escolha da atividade docente 
pelos profissionais entrevistados. O vínculo é caracterizado 
especialmente pela face afetiva – “é emocional”, os docentes 
da escola se sentem ligados à instituição de forma subjetiva, 
através da relação com os técnicos, coordenadores e alunos e 
pela idealização da docência enquanto missão a ser cumprida.

A docência também assume o sentido de troca e aprendi-
zagem recíproca, no entanto a ideia de ensino tecnicista que 
se desenvolve através de aulas expositivas, onde o professor 
é o detentor do conhecimento e os alunos representam os 
“recipientes” a serem preenchidos, ignorando suas vivências 
anteriores também se encontram presentes. São destacadas 
também a dimensão ética e cidadã da atividade docente e 
sua real contribuição à melhoria do trabalho em saúde.

O investimento subjetivo na atividade docente expres-
sa-se de modo particular na tentativa de dinamizar as aulas 
ministradas e adaptá-las às singularidades de cada turma, 
bem como às especificidades de cada aluno. O reconheci-
mento é sentido principalmente por parte da coordenação/
direção da escola e pela recíproca dos alunos durante as 
aulas. Homenagens oferecidas em ocasiões de formatura 
e novos convites para ministrar aulas também configuram 
formas de valorização e reconhecimento.

Em contrapartida, a desvalorização e falta de reconheci-
mento são representadas principalmente pelo baixo valor das 
horas/aula e pela demora em recebê-las. Assim, é possível 
identificar efeitos da precarização do vínculo empregatício 
sobre a prática docente dos professores da ETSUS Profª. 
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Ena de Araújo Galvão e sobre a subjetividade dos mesmos 
expressos pelas insatisfações apontadas na esfera remunera-
tória em alguns momentos nas condutas de alguns docentes.

Ficou claro que os docentes aspiram maior capacidade 
de negociação da remuneração; de toda forma, é impor-
tante ressaltar que os efeitos da precariedade dos vínculos 
formais de trabalho observados mostram uma força menor 
do que tínhamos inicialmente pressuposto. A despeito da 
fragilidade do vínculo, ficaram claros o investimento sub-
jetivo e a idealização da atividade docente na maior parte 
dos depoimentos, mostrando-se minimizados os possíveis 
efeitos negativos sobre a identidade dos profissionais como 
docentes.

A precarização do vínculo parece refletir sobre a ade-
são dos professores à ETSUS através do baixo compareci-
mento dos mesmos às reuniões pedagógicas e na falta de 
compromisso com as atividades docentes ao abandonar as 
disciplinas em andamento, porém é necessário concordar 
que esses pontos foram pouco abordados nas entrevistas.

Assim, propõe-se que seja dada prioridade à política de 
EP através de atividades internas direcionadas à aproximação 
dos técnicos e docentes da escola às portarias referentes à EP 
e oficinas abordando metodologias que efetivem sua prática. 
A regularização do vínculo empregatício dos docentes da 
escola, a meu ver, escapa à governabilidade da Escola, sendo 
objeto de política estadual e federal e deve ser contemplada 
de alguma forma pela política de Desprecarização da Saú-
de. De todo modo, a pesquisa oferece elementos para que 
a Escola seja protagonista no debate sobre a precarização 
junto aos atores institucionais com maior poder decisório 
sobre as políticas de gestão do trabalho.
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7 CONTRIBUIÇÃO DA MATRIZ 
CURRICULAR DA ESCOLA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE MATO 
GROSSO (ESPMT) NO ANO DE 

2004, PARA A QUALIFICAÇÃO DO 
PROCESSO DE TRABALHO DOS 

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM QUE 
ATUAM NA ESTRATÉGIA SAÚDE 

DA FAMÍLIA (ESF)*

Eliete Balbina Santos Saragiotto

INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objeto a matriz curricular 
do Curso de Técnico em Enfermagem da Escola de Saúde 
Pública de Mato Grosso (ESPMT). Partiu-se da premissa 
de que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é considerada 
por alguns autores como uma das principais estratégias 
de (re)organização dos serviços e de (re)orientação das 
práticas profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tendo como base a promoção da saúde a integralidade, a 
intersetorialidade e o trabalho em equipe. O processo de 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Inês Carsalade Martins.
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formação educacional nas Escolas Técnicas do SUS merece 
discussão sob dois aspectos: 1) a necessidade de adequação 
da matriz curricular às mudanças sociais, aos novos perfis 
epidemiológicos principalmente na adequação dos currí-
culos e às demandas dos serviços; 2) o descompasso entre 
os serviços e a disponibilidade de pessoal preparado para 
atender às necessidades da população. 

É diante desse contexto que o presente estudo pretende 
analisar a contribuição da matriz curricular da ESPMT, no 
ano de 2004, para a qualificação do processo de trabalho dos 
técnicos em enfermagem que atuam nas Unidades de Saúde 
da Família (USF) do município de Sapezal.

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo principal analisar 
em que medida a matriz curricular do Curso de Técnicos 
em Enfermagem da ESPMT, implantada pela Escola no pe-
ríodo de 2004 a 2006 contribuiu para a introdução de novas 
práticas no processo de trabalho nas equipes de Saúde da 
Família. Como objetivos específicos a) avaliar a adequação 
dos componentes curriculares da matriz curricular do curso 
de Técnico em Enfermagem da ESPMT, em relação à prática 
profissional dos técnicos formados pela Escola; b) caracterizar 
o processo de trabalho dos egressos do curso de técnico em 
enfermagem que atuam na equipe de Saúde da Família; c) 
avaliar o grau de participação dos técnicos de enfermagem 
nas equipes de Saúde da Família em relação às atividades 
comuns à equipe.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo qualitativo, com a utilização de 
questionários com questões abertas e questões fechadas, 
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aplicadas aos egressos do curso de formação de técnico de 
enfermagem da ESPMT que atuam nas Unidades da Saúde 
da Família (USF) do município de Sapezal, entrevista se-
miestruturada com o gestor local e a realização de grupo 
focal com a participação dos técnicos de enfermagem e 
enfermeiros/preceptores que atuam na ESF. 

Os critérios de escolha para o campo de pesquisa foram: i) 
município que apresentasse uma rede de serviços estruturada 
a partir da atenção básica por meio das equipes das USF; 
ii) a existência de alunos egressos da ESPMT. O município 
escolhido foi Sapezal, localizado a 480 km de Cuiabá, na 
região do Médio-Norte de Mato Grosso.

A realização do trabalho de campo foi nas Unidades 
da Saúde da Família (USF) e segundo dados do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)/novembro 
de 2008, de Sapezal conta com três USF, obtendo mais de 
80% de cobertura.

O questionário foi aplicado aos seis egressos do curso 
de Técnico em enfermagem que atuam nas USF e Centro de 
Especialidades da SMS de Sapezal, no período de 14 a 17 de 
julho de 2009 e teve como objetivo identificar: i) o perfil dos 
técnicos de enfermagem egressos do curso de formação da 
ESPMT; ii) inserção dos mesmos na equipe de SF, formação 
e capacitação; iii) o processo de trabalho dos técnicos com 
foco nas atividades por eles realizadas. O questionário foi 
constituído de perguntas e fechadas. 

Após, foi realizada entrevista semiestruturada com o 
gestor de saúde do município, que forneceu informações 
sobre modelo de gestão e organização dos serviços do muni-
cípio, principalmente da atenção básica por meio da ESF. O 
Grupo Focal se deu no Centro Multidisciplinar da Promoção 
Social e contou com a participação de oito profissionais dos 
serviços de saúde: 3 Enfermeiros do Programa Saúde da 
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Família (PSF), 3 Técnicos do PSF, 1 Técnico e 1 Enfermeiro 
do Centro de Especialidades.

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pes-
quisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da 
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) para apreciação, 
sendo aprovado (Parecer nº 50/09 – CAAE: 0053.0.031.000-09).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa revelou que a matriz curricular feita pela 
ESPMT, no ano de 2004, para o curso de Técnico em En-
fermagem de Sapezal, apesar de ter sido elaborada com o 
objetivo de preparar pessoal para trabalhar na ESF, não in-
corporou, do ponto de vista teórico e da prática pedagógica, 
os conteúdos específicos para a ESF.

A adoção do modelo de competências, proposto na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), apesar de aparecer 
como um aspecto central da Reforma da Educação, colocado 
nos referenciais curriculares nacionais, necessita, no entanto, 
ser acionado nos diferentes níveis de ensino, principalmen-
te relacionando a formação do trabalhador aos problemas 
locais de saúde.

Embora a matriz curricular tenha sido estruturada pela 
equipe da ESPMT com base nos parâmetros curriculares 
do MEC, não houve discussões com os gestores locais e 
potenciais docentes do município sobre as competências 
necessárias para adequar os conteúdos da matriz curricular 
de Sapezal.

Nos Módulos I, II e III, que garantem a certificação para 
Auxiliar em Enfermagem, as competências descritas não 
privilegiam as ações e pressupostos que orientam a ESF, mas 
ao contrário, enfatizam as tarefas individuais e a assistência 
hospitalar, numa abordagem centrada na assistência ao “do-
ente”. Observou-se também que para que as aulas práticas e 
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o estágio possam funcionar como espaços de aprendizagem, 
faz-se necessário que os conteúdos vivenciados na rotina das 
USF se integrem e se articulem com os conteúdos teóricos, 
oportunizando aos alunos condições de refletir sobre a situ-
ação de saúde dos usuários, da comunidade e do município.

No Módulo IV, os poucos conteúdos relativos à Saúde 
Coletiva colocados na matriz curricular não privilegiam a 
discussão do processo de trabalho dos técnicos de enferma-
gem na ESF tampouco as principais diretrizes da Estraté-
gia: Trabalho em Equipe, Territoriação, Intersetorialidade, 
Integralidade e Planejamento das atividades com foco na 
comunidade e na família.

Embora se reconheça o esforço da ESPMT na execução 
de parcerias e pactuações do processo educacional com os 
municípios do Estado, particularmente com o de Sapezal, a 
matriz curricular, na forma como foi estruturada, mantém 
uma centralidade dos conteúdos disciplinares, mais voltados 
para normas e protocolos, conteúdos Diante dos resultados 
obtidos nesta pesquisa foi possível concluir pela necessidade 
de reorientação do modelo de formação dos Auxiliares e 
Técnicos de Enfermagem da ESPMT de forma a reorientá-lo 
de acordo com os pressupostos do novo modelo, bem como a 
incorporação do conceito de competências na sua dimensão 
relacional com a atividade, considerando ainda, experiências 
acumuladas pela ESPMT em outros projetos pré-definidos, 
num processo de aprendizagem centrado na escola.
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8EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO SITUACIONAL: o 
caso da Secretaria Estadual de Saúde 

do Piauí* 

Iolete Soares da Cunha

INTRODUÇÃO

Em análises dos Relatórios de Gestão da Secretaria 
Estadual de Saúde do Piauí – SESAPI/2007 e 2008 e nos 
registros da Gerência de Desenvolvimento e Qualificação 
(GDQ) sobre as certificações das atividades da Diretoria 
de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde (DUVAS) 
no mesmo período, verifica-se que essa diretoria tem 
desenvolvido muitas capacitações técnicas específicas, 
porém sem articulação com a proposta da Política de 
Educação Permanente em Saúde (PEPS). Diante do ex-
posto e considerando o interesse da GDQ em promover 
essa articulação dos processos educativos na Secretaria 
Estadual da Saúde do Estado do Piauí (SESAPI), identi-
ficou-se nesta diretoria um campo viável para o estudo, 
tendo em vista que nela se concentra a maioria das ações 
e programas estratégicos da Secretaria, reunindo assim 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Francisco Javier Uribe Rivera.
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grande demanda dos processos de capacitações e Educação 
Permanente em Saúde (EPS).

O cotidiano do trabalho da GDQ tem relação com o re-
sultado do estudo do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (CONASS). Essas questões têm incomodado a equipe, 
que diante disso tem buscado melhorar a forma de fazer a 
gestão da educação na saúde, discutido novas estratégias e 
saídas para a superação dos problemas identificados pela 
área, porém sem lograr êxito. A partir dessas reflexões, en-
tende-se que para implementar a EPS no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Piauí, é necessário buscar suporte 
intra e intersetoriais, especialmente com vistas às soluções 
coletivas.

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo principal analisar 
a gestão dos processos de capacitação e EPS, desenvolvidos 
pela DUVAS da SESAPI. Os objetivos específicos foram: a) 
discutir sobre os conceitos de EPS, Integralidade da Atenção 
à Saúde e Integração das Ações de Capacitação na DUVAS; 
b) processar problemas vinculados à integração das ações de 
capacitação e EPS no âmbito da DUVAS; c) propor um plano 
de intervenção para aumentar a integração nos processos 
de capacitação e EPS na DUVAS.

METODOLOGIA

O presente estudo faz uma abordagem qualitativa por 
meio da utilização das técnicas de Grupo Focal (GF), entre-
vistas e Oficina de Planejamento Estratégico Situacional (PES) 
envolvendo atores da gestão da DUVAS. No estudo foram 
levantados dados sobre a análise da gestão dos processos 
de capacitação e EPS, desenvolvidos no âmbito da SESAPI. 
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A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da DUVAS, parte 
integrante da SESAPI. A população da pesquisa é constituída 
por trabalhadores da SESAPI, técnicos da DUVAS, especial-
mente ocupantes de cargos comissionados: diretora, gerentes, 
coordenadores e supervisores dessa diretoria.

Considerando ainda a insuficiência do material para 
análises, resultado da discussão dos atores no GF, no tocante 
aos conceitos de integralidade da atenção à saúde e integra-
ção das ações de capacitação, fez-se necessário a aplicação 
de entrevistas complementares, junto aos participantes do 
GF com o objetivo de enriquecer o material de análise. Para 
aplicação das entrevistas foram consideradas as disponibi-
lidades daqueles atores participantes do GF.

A aplicação do PES como meio metodológico desta 
pesquisa projetada com vista à consecução dos seguintes 
objetivos específicos: 1) processar problemas relacionados 
à integração das ações de capacitação e EPS no âmbito da 
DUVAS e 2) propor um plano de intervenção para aumentar 
a integração nos processos de capacitação e EPS na DUVAS.

A oficina de PES com os gestores da DUVAS aconte-
ceu depois da realização do GF e ocorreu em duas datas 
diferentes, no dia 25 de setembro/09 e 08 de outubro/09. 
O fato se deu devido à dificuldade de agenda compa-
tível para atores envolvidos na pesquisa. No primeiro 
encontro, foi apresentado e discutido o protocolo do PES. 
Participaram da oficina o total de (22) vinte e dois atores 
da DUVAS, dentre diretora, gerentes, coordenadores, 
supervisores e técnicos das equipes. Adotado como base 
as Diretrizes e Metodologia para o Fortalecimento das 
Funções Essenciais da Saúde Pública do SUS no âmbito 
da Gestão Estadual, a pesquisadora avaliou a viabilidade 
da aplicação dos instrumentos do CONASS na oficina 
de PES, considerando-se que a SESAPI vem vivenciando 
esse processo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do GF revelam aspectos considerados 
importantes na prática da EPS, como: o reconhecimento 
das necessidades de saúde da população, qualificação dos 
trabalhadores e da gestão do SUS; a necessidade de moni-
toramento e avaliação desses processos, dentre outros. Os 
resultados das entrevistas mostram o entendimento dos 
atores sobre os conceitos de integralidade da atenção à saú-
de e o reconhecimento da EPS com estratégia integradora 
dos processos educativos. Os resultados da Oficina de PES 
revelam problemas relacionados à implementação da EPS e 
destaca como problema central a baixa institucionalidade da 
gestão da educação permanente no âmbito do SUS no Estado 
e propôs Matriz de Objetivos para o seu Fortalecimento, com 
o detalhamento de ações e atividades para o enfrentamento 
das causas desse problema. 

Ficou caracterizado no GF que a EPS está associada aos 
processos educativos formais, como cursos, oficinas e outros. 
Esse entendimento reforça a necessidade de discussões para 
aprofundamento do conceito de EP na SESAPI. O mesmo 
entendimento foi destacado na oficina de PES, os atores 
analisam a necessidade de maiores esclarecimentos sobre as 
diretrizes e os objetivos da proposta da educação permanen-
te, para que busque o maior envolvimento dos técnicos da 
Secretaria nesse processo de discussão, socialização e imple-
mentação da política no estado. Ficou também caracterizada 
a fragilidade da área da educação da SESAPI, no desempenho 
do seu papel de condutor pedagógico e articulador político 
do processo educativo para os trabalhadores do SUS. Nesse 
contexto, entende-se que o desenvolvimento da função de 
planejamento, de forma estratégica e participativa contri-
buirá para mudança desse quadro da educação na saúde no 
âmbito do estado. Conforme preceitos da Política Nacional 
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de Educação em Saúde (PNES) o PES permite analisar a re-
lação entre os problemas e as necessidades de EPS como: a) 
identificar as necessidades de formação e desenvolvimento 
dos trabalhadores da saúde; definir e justificar a priorização 
de um, ou um conjunto de problemas, em relação aos de-
mais, na busca de soluções originais e criativas guardando 
as especificidades regionais; b) descrever ações a curto, mé-
dio e longo prazo, para o enfrentamento das necessidades 
identificadas; c) formular propostas indicando metodologias 
de execução e correlacioná-las entre si. As discussões rati-
ficam que a política de EPS é transversal, pressupõe assim 
o envolvimento do conjunto de atores do SUS, dos vários 
segmentos da formação, da atenção, da gestão e do controle 
social no enfrentamento dos desafios coletivos ora postos na 
implementação dessa política no Estado. Entende-se que a 
participação dos atores da DUVAS nesse processo contribuirá 
para elevar a institucionalidade da EPS. 
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9 O DESAFIO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES DE NÍVEL 

MÉDIO NA GESTÃO EM SERVIÇOS 
DE SAÚDE* 

Isa Martins Rafael Chrisóstomo

INTRODUÇÃO

O Centro de Formação de Pessoal para os Serviços 
de Saúde Dr. Manoel da Costa Souza (CEFOPE), através 
do Curso Técnico de Gestão em Serviços de Saúde, busca 
contribuir com a diminuição das necessidades de formação 
específica na área administrativa, demanda muito repri-
mida e à margem dos processos de formação e capacitação 
financiados com recursos do governo federal, fato este, 
que impulsionou a Escola a viabilizá-lo através de recursos 
oriundos de resíduos de outros projetos. A turma piloto 
foi acompanhada pela equipe técnico-pedagógica, com 
a finalidade de se avaliarem os processos pedagógicos, o 
desenvolvimento dos alunos em torno da aprendizagem 
e sua interlocução com os serviços.

A maioria desses trabalhadores não tem oportunidade 
de participar dos processos de formação e capacitação 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientador: Francisco Javier Uribe Rivera.
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profissional, limitando-se aos treinamentos pontuais oriun-
dos das necessidades dos postos de trabalho. A inserção de 
grande parcela desses trabalhadores da saúde nas diversas 
atividades administrativas, desde sua seleção, admissão, 
movimentação e desempenho, é deficiente, por não haver, 
na maioria dos casos, exigências de formação específica na 
sua contratação, exigindo-se, apenas, o certificado de con-
clusão do ensino médio.

Essa falta de qualificação específica tem gerado um con-
tingente de trabalhadores desqualificados, desmotivados e 
com baixo compromisso, ocupando diversos postos de traba-
lho administrativo na saúde pública, sem os conhecimentos 
necessários ao desempenho satisfatório de suas atividades.

Conhecer e avaliar o Curso de Gestão em Serviços de 
Saúde, promovido e executado pelo CEFOPE, em Natal/RN, 
turma piloto 2007/2008, visou contribuir para a melhoria das 
práticas do trabalho, desenvolvidas pelos alunos egressos 
do curso, em suas Unidades de Lotação. 

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo principal: ava-
liar em que medida o Curso Técnico de Gestão em Serviços 
de Saúde tem contribuído para a melhoria das práticas do 
trabalho, desenvolvidas pelos alunos egressos do curso 
acima mencionado, em suas unidades de lotação. E como 
objetivos específicos foram: a) identificar as competências 
e os resultados esperados do Curso Técnico em Gestão 
dos Serviços de Saúde; b) analisar a atuação profissio-
nal dos técnicos de nível médio na gestão dos serviços 
de saúde em suas unidades de lotação; c) identificar e 
avaliar as eventuais dificuldades para a consolidação 
da proposta pedagógica do curso com a realidade dos 
serviços de saúde.
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METODOLOGIA

Esse estudo foi desenvolvido a partir de uma aborda-
gem qualitativa, através da pesquisa avaliativa formativa 
(avaliação das etapas do processo de formação), com a 
técnica de aplicação de questionários e análise documental 
de informações fornecidas pelo CEFOPE. 

Visando atingir os objetivos propostos nesse trabalho 
de pesquisa, foram utilizados os seguintes procedimentos: 
a) análise documental, realizada através de documentação 
específica que direciona as ações da Escola e da educação 
profissional; b) aplicação de questionários elaborados com 
perguntas fechadas e abertas, respondidos pelos sujeitos 
alvos da pesquisa, sem permitir sua identificação, garantindo 
o sigilo e o anonimato das pessoas entrevistadas.

Para a realização desse estudo, foi escolhida, estrategica-
mente, a turma piloto do Curso Técnico de Gestão em Serviços 
de Saúde, formada no período de 2006/2007, composta por 27 
alunos/trabalhadores, ocupantes de cargos de gerência inter-
mediária dos quadros das Unidades Hospitalares da Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (SES-RN): Hospital 
Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Dr. João Machado, 
Hosp.Gizelda Trigueiro e o Hospital Dr. Pedro Bezerra (Santa 
Catarina), todos localizados em Natal e sob gestão da Secre-
taria de Estado de Saúde Pública (SESAP). Além dos alunos, 
também foram convidados para participar 10 docentes que 
estiveram no processo de formação e 4 gestores representantes 
das quatro unidades hospitalares previamente selecionadas. 
Deste universo, inicialmente previsto, apenas 14 alunos, 3 
docentes e 1 gestor participaram, efetivamente, desse estudo, 
tendo em vista que os faltosos não se encontravam nas suas 
respectivas Unidades de lotação, quando da aplicação dos 
questionários, não tendo sido possível retornar às Unidades, 
por conta do prazo exíguo para a conclusão deste trabalho.
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A análise documental foi obtida através da apropriação, 
identificação e análise do Plano Político Pedagógico – PPP/
CEFOPE (Natal/RN, 2004), do Plano de Curso – Curso Técnico 
de Nível Médio de Gestão em Serviços de Saúde (Natal/RN, 
Processo nº 0010357-7/2007), do Regimento Escolar (Natal/
RN, 2003), dos Referenciais Curriculares Nacionais da Edu-
cação Profissional de Nível Técnico (Brasília/DF, MEC/2000) 
e da Legislação Educacional nº 9.394/96 (RN, 2002).

A coleta de dados, a partir dos questionários, obedeceu 
ao Protocolo de Pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) (Parecer CEP/
ENSP nº 116/09, de 01/07/2009) e Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, autorizando a análise, publicação e 
divulgação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados apontaram que: os conte-
údos gerais do curso contribuíram para o entendimento 
e importância de todos os servidores na eficiência e efi-
cácia dos serviços prestados nas Unidades de Saúde; que 
os conteúdos específicos contribuíram para a melhoria no 
desempenho dos servidores nos processos de trabalho da 
área administrativa e que a formação técnica promoveu a 
reflexão e o reconhecimento do potencial de cada servidor, 
dentro de seus postos de trabalho, como também no contexto 
organizacional. 

O CEFOPE vem respondendo de forma positiva aos 
desafios da educação profissional de nível técnico na área da 
saúde, necessitando, no entanto, aprimorar seus processos 
pedagógicos, principalmente os que se referem ao acompa-
nhamento e avaliação das atividades educativas, conside-
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rando que seu corpo docente é transitório, sendo difícil sua 
adesão aos pressupostos do Projeto Político Pedagógico.

Quanto à formação específica dos técnicos de gestão em 
serviços de saúde, o curso foi considerado satisfatório no 
que se refere aos conteúdos gerais e específicos, com poucas 
recomendações em torno de sua matriz curricular, da me-
todologia aplicada e do desenvolvimento de competências 
pertinentes às atividades gerenciais. 

No entanto, o contingente de trabalhadores profissiona-
lizados nessa área ainda é pequeno para produzir resultados 
significativos, após o processo formativo nas organizações 
de saúde, tendo em vista a complexidade e o volume dos 
serviços produzidos e a pouca autonomia dispensada aos 
gerentes intermediários, que se limitam ao desempenho 
de atividades focadas na tarefa, sendo impossibilitados de 
desempenharem as competências desenvolvidas durante 
o curso.

Embora a articulação ensino-serviço esteja ocorrendo, 
ainda é incipiente para romper as barreiras de uma estrutura 
organizacional hierarquizada, centralizada e burocrática, 
ficando o aprendizado mais no aspecto pessoal da profis-
sionalização.
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10PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE E CONTINUADA 

DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA 
CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE 

FARIA: análise e proposições*

Iza Manuella Aires Cotrim-Guimarães 

INTRODUÇÃO 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um con-
ceito de processo educativo promovido pela Organização 
Pan-americana de Saúde desde 1984, constituindo-se 
numa prática de ensino-aprendizagem que se apropria da 
realidade vivenciada no cotidiano do trabalho em saúde 
e dos problemas e experiências dos atores envolvidos, 
a partir dos quais se produz conhecimentos que geram 
mudança. Como política de educação na saúde, a EPS 
contribui para a construção do SUS, sendo adotada como 
política pública nacional no Brasil desde o ano de 2004. 
O Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) de 
Montes Claros/MG implantou um Programa de Educação 
Permanente e Continuada (PEPEC), a ser operacionali-
zado em todos os seus setores clínicos e administrativos, 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Ana Luiza Stiebler Vieira.



92

a partir de agosto de 2007. Ele foi planejado a partir das 
experiências educativas na instituição e buscou atender à 
demanda do Hospital para a reorientação da gestão e das 
ações educativas no âmbito da instituição. Relatórios do 
Programa indicaram que muitos setores apresentaram di-
ficuldades para implementar a EPS, principalmente aquelas 
ações voltadas para as equipes de enfermagem, dada a sua 
complexidade. A coordenação do Programa decidiu, en-
tão, focalizar as ações na equipe de enfermagem da clínica 
médica do Hospital, ala “A”, que foi identificada como a 
clínica piloto para desenvolvimento das ações de melhoria 
dos serviços. Entretanto, verificou-se que mesmo após a 
mudança de estratégia e concentração dos esforços na refe-
rida clínica, a participação da equipe de Enfermagem nas 
atividades do Programa permanecia baixa, mesmo quando 
desenvolvidas no horário de serviço. O relatório do PEPEC 
aponta como motivos para a baixa adesão dos servidores 
a sobrecarga de trabalho, desmotivação e resistência à mu-
dança. Todavia, os motivos consistiam em inferências da 
equipe gestora da Enfermagem e, portanto, precisavam ser 
analisados adequadamente para subsidiar o planejamento 
de ações interventoras. 

OBJETIVOS

O objetivo central do presente estudo foi analisar os 
fatores que contribuíram para a baixa adesão dos Técnicos 
em Enfermagem e Enfermeiros da clínica médica do HUCF 
ao PEPEC. Os objetivos específicos foram: a) identificar as 
dificuldades encontradas pela equipe de Enfermagem da 
clínica médica do HUCF e pela equipe gestora do serviço de 
Enfermagem do HUCF para o desenvolvimento do PEPEC; 
b) detectar as perspectivas e demandas da equipe de Enfer-
magem da clínica médica e da equipe gestora do serviço de 
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Enfermagem do HUCF para a educação permanente e con-
tinuada; c) elaborar de forma coletiva com os profissionais 
da equipe de Enfermagem da clínica médica do HUCF uma 
proposta de fortalecimento das ações do PEPEC. 

METODOLOGIA

A pesquisa em questão foi desenvolvida na clínica 
médica ala “A” do HUCF, em Montes Claro. Por meio da 
abordagem quanti-qualitativa, a pesquisa utilizou como 
instrumento de coleta: análise documental do Programa e 
três questionários com perguntas abertas e fechadas, sendo 
um dirigido aos Técnicos em Enfermagem da ala “A” da 
clínica médica, outro dirigido aos Enfermeiros da mesma 
clínica e um questionário para a equipe gestora da Enfer-
magem no HUCF. 

Para desenvolvimento desta pesquisa, definimos como 
grupo de estudo os profissionais da equipe de Enfermagem 
da clínica médica na ala “A”, constituindo 7 enfermeiros e 45 
técnicos em Enfermagem. Também fizeram parte do grupo 
de estudo os profissionais da equipe gestora do serviço de 
Enfermagem do Hospital (Gerência de Enfermagem), a sa-
ber: 1 Gerente e 2 Coordenadores da Comissão de Educação 
Permanente da Enfermagem (CEPEN). A pesquisa de campo 
foi feita em 2009. 

Realizamos também uma oficina com representantes dos 
Técnicos em Enfermagem e Enfermeiros da clínica médica 
“A” e com profissionais da CEPEN com a finalidade de ela-
borar, coletivamente e a partir dos resultados da pesquisa, 
uma proposta de fortalecimento das ações do Programa 
de Educação Permanente e Continuada da Clínica Médica.

Em atendimento à Resolução CNS 196/96, este projeto 
de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, 
uma vez que envolve seres humanos. A coleta de dados só 



94

se iniciou após parecer favorável do Comitê de Ética em Pes-
quisa da Escola Nacional de Saúde Pública, número 29/2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da baixa adesão ao Programa de Educação 
Permanente e Continuada na Clínica Médica “A” possibilitou 
a identificação de duas categorias relacionadas ao problema. 
A primeira se refere às dificuldades para a desenvolvimento 
do mesmo, que por sua vez encontravam-se associadas à falta 
de disponibilidade dos profissionais; ao desenvolvimento 
metodológico inadequado, que acabava focalizando as ativi-
dades em questões administrativas e pontuais; à necessidade 
de maior interação e participação dos membros da equipe de 
Enfermagem nas definições sobre as atividades educativas 
e à percepção dos profissionais sobre o Programa, que ora 
valorizavam suas atividades, ora admitiam sua inoperância 
ou mesmo o desconhecimento do PEPEC.

Além da análise das dificuldades, a pesquisa identificou 
uma segunda categoria relacionada à análise do problema: 
perspectivas e demandas para o Programa, que dentre vá-
rios apontamentos, ressaltamos a importância de se rever as 
orientações metodológicas adotadas e de realizar ações mais 
efetivas para divulgação e sensibilização sobre o PEPEC. 
Também foi indicada a necessidade de um processo contí-
nuo de avaliação e monitoramento das atividades, e ainda 
sugeridos temas diversos a serem abordados na formação 
dos profissionais. Esses temas foram organizados em áreas 
afins, a saber: procedimentos de urgência; manuseio de 
equipamentos, relações no trabalho, gestão, administração 
de medicamentos e procedimentos diversos.

Por fim, a partir do estudo foi realizada a elaboração 
coletiva com a equipe de Enfermagem da Clínica Médica 
do HUCF de uma proposta de fortalecimento das ações 
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do PEPEC, que dentre as ações indicadas verifica-se o for-
talecimento da parceria com a Escola Técnica de Saúde da 
Unimontes. Essa escola se constitui na escola de formação 
técnica de nível médio de referência do hospital, primeiro 
por se constituir num órgão da Unimontes, assim como o 
próprio Hospital, segundo por ser pertencente à Rede de 
Escolas Técnicas do SUS e, ainda, por já desenvolver no 
hospital qualificações formais dos trabalhadores de Enfer-
magem e de outras áreas e utilizar o HUCF como campo 
de prática e estágio. 

O Programa de Educação Permanente e Continuada da 
Clínica Médica do HUCF foi elaborado e planejado em con-
sonância com a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde. Suas diretrizes estão em conformidade com as 
principais discussões teóricas sobre EPS (que inclusive sub-
sidiaram a Política). Entretanto, verificou-se que, na prática, 
as ações desenvolvidas na clínica como ações de Educação 
Permanente apresentam características divergentes desse 
processo educativo, a saber: atividades focadas no repasse 
de informações e centralização na definição de temas a 
serem discutidos e da própria metodologia desenvolvida. 
Estas questões contribuem para a baixa adesão da equipe 
de enfermagem ao Programa, vez que a forma como as 
ações são desenvolvidas não valoriza a experiência dos tra-
balhadores e não possibilita sua efetiva participação, tanto 
no planejamento quanto na sua realização propriamente 
dita. Acabam por não imprimir significado para a prática 
profissional, desestimulando o interesse dos profissionais 
no Programa, fazendo com que estes priorizem outras ati-
vidades que não a EPS. Além disso, verificou-se que as 
atividades desenvolvidas não contam com a participação 
de outros profissionais atuantes na clínica. A interação com 
outras categorias é uma característica importante da EPS, 
uma vez que muitos problemas analisados provavelmente 
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vão se referir às situações vivenciadas por equipes multipro-
fissionais. A falta de interação com outras categorias torna 
a resolução do problema mais difícil ou inviável, o que tem 
como consequência a desmotivação dos profissionais para 
participarem de outros processos educativos, que possivel-
mente enfrentarão os mesmos obstáculos. Verificou-se, ain-
da, uma divulgação inadequada do Programa e do próprio 
conceito de Educação Permanente e Continuada, o que afeta 
diretamente a adesão ao Programa. Por fim, apesar das difi-
culdades na sua implementação, o Programa é valorizado e 
reconhecido por uma parcela considerável dos profissionais 
da equipe de Enfermagem, que apontou sua importância 
para desenvolvimento e valorização dos profissionais e/ou 
para melhoria da qualidade dos serviços prestados.
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11UMA ESTRATÉGIA PARA 
ARTICULAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 
NO SUS-BA: a Rede de Integração da 

Educação e Trabalho na Saúde*
Jamile Oliveira Lima

INTRODUÇÃO

A Rede de Integração da Educação e Trabalho na 
Saúde, vista como uma estratégia para articular o ensino 
e o serviço no Sistema Único de Saúde (SUS) da Bahia, 
apresenta os requisitos básicos de uma rede tais como, a 
busca pelo estabelecimento de relações mais horizontais 
entre os seus componentes, uma conformação heterogê-
nea, o aprofundamento da cooperação, a tecnologia da 
informação, o exercício da governança e a defesa de um 
objetivo comum. Ao ter o seu nível de formação analisado, 
a partir da interação entre os sujeitos que a constituem 
e do grau de coesão entre estes mesmos sujeitos, a Rede 
permitiu entrever suas potencialidades, mas também 
as fragilidades que a permeiam. A partir dessa análise, 
foi detectada a permanência nos níveis da cooperação e 
associação nos quais a distribuição dos recursos e o apro-
fundamento da interdependência fazem-se mais presentes. 
Contudo, a legitimidade do Fluxo para Concessão dos 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Sergio Tavares de Almeida Rego.
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Campos de Estágios e a negociação das contrapartidas ainda 
não conseguem estabelecer a devida coesão pela diversidade 
de interesses que suscitam. Se por um lado as universidades 
não aceitam submeter-se às regras estabelecidas para o uso 
dos campos de práticas e estágios, por outro as unidades 
de saúde resistem a estas mesmas instituições formadoras 
que não aderem às normas mencionadas.

OBJETIVOS

Analisar de que modo às esferas da educação e do traba-
lho se integram na área da saúde a partir da implementação 
da Rede de Integração da Educação e Trabalho na Saúde. 

METODOLOGIA

Como recurso metodológico, foi adotada a análise docu-
mental. Sua aplicação serviu como base para a exploração do 
conteúdo dos relatórios produzidos nas oficinas de avaliação 
e acompanhamento das ações desenvolvidas dentro da Rede 
com vistas à integração da educação e do trabalho na saú-
de. Estes documentos foram analisados à luz da legislação 
federal e estadual atinente ao tema, bem como documentos 
que expressam a política implantada, tendo como referencial 
teórico a produção acadêmica nos campos de avaliação de 
políticas, integração docente assistencial e funcionamento 
de redes. Os documentos referidos foram produzidos no 
período que compreende os meses entre fevereiro de 2008 
e março de 2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas sete categorias, destacando-se: 1) Em rela-
ção à preceptoria, indicam que a Superintendência de Recursos 
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Humanos, junto às Instituições de Ensino e profissionais dos 
serviços, deverá amadurecer o entendimento que possui acerca 
do que vem a ser preceptoria. Junto a este amadurecimento, de-
finir qual o perfil desejado para o preceptor, em acordo com as 
especificidades e necessidades do SUS na Bahia. A socialização 
e encontros, a exemplo das oficinas e seminários, são imprescin-
díveis para a discussão e busca do consenso em relação a essa 
temática contando com a participação dos integrantes da rede. 
2) No que se refere a educação permanente, esta  foi apontada 
como elemento indispensável à resolubilidade no cotidiano em 
saúde e maior organização do serviço. Ao agregar a problema-
tização dos processos de trabalho à busca por soluções, aliados 
a potencialização das práticas formativas com os estudantes, 
junto aos profissionais, a educação permanente proporciona 
momentos em que estes mesmos estudantes serão confrontados 
pelas múltiplas e frequentes mudanças no contexto do trabalho. 
Nestes confrontos, a criatividade a autonomia serão as aquisições 
privilegiadas pelo processo de ensino-aprendizagem. 3) Quanto 
à Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Perma-
nente em Saúde SUS-BA (PGTES), é vista como instrumento, 
para além do aspecto normativo, propulsor de mudanças no 
modelo de gestão ainda vigente. Com poucas variações, as 
opiniões dos atores convergiram para a necessidade de imple-
mentar a PGTES, sendo esta considerada como estratégia para 
resolução dos problemas que permeiam os Recursos Humanos 
(RH), sua gestão e processos educativos. 4) Sobre os Núcleos de 
Recursos Humanos se perceberam uma legítima preocupação 
em fortalecer estes setores, não obstante o entendimento de 
que a criação dos núcleos, ou o fortalecimento dos já existentes, 
não será suficiente para reorganizar o processo de trabalho nas 
unidades de saúde. A rede defende a potencialidade dos núcleos 
de gestão de pessoal e educação permanente em saúde como 
espaços onde as duas pautas, gestão do trabalho e educação 
em saúde, circularão, tendo cada uma, profissionais por elas 
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responsáveis, equilibrando a relação de forças entre o trabalho 
e a educação, no esforço contínuo de integração destas esferas. 
As opiniões trazidas pelos relatórios colocam em evidência 
dois aspectos: um referente à necessidade de aproximação da 
Superintendência das Unidades de Saúde em que se realizam 
os estágios e outro que, explicitamente, traduz a necessidade 
de conhecer os instrumentos normativos, pela publicização 
destes que regulam os estágios dentro da Rede. Fator digno de 
nota é a ausência de referências por parte da Rede de Ensino 
(universidades, professores e estudantes) relacionadas ao fluxo. 
A rede aqui permite entrever uma de suas fragilidades, ao não 
promover espaços para socialização, debate e implementação 
do fluxo normativo, regulatório e de cunho pedagógico, junto 
às universidades. Identificada essa fragilidade, a Rede passa 
a apresentar e discutir o fluxo com os seus componentes no 
intuito de a ele conferir condições efetivas de implementação 
e cumprimento das normas nele descritas.

A implementação e manutenção da existência da Rede 
de Integração da Educação e Trabalho na Saúde dependerá 
do cumprimento das metas estabelecidas para o alcance 
do objetivo comum por ela definido. O objetivo em ques-
tão é a formação de RH para o SUS do estado, visando à 
adequação dos perfis às necessidades e especificidades do 
Sistema, bem como da população que atende em seus res-
pectivos e distintos serviços. A Rede, mesmo apresentando 
as potencialidades descritas, deverá levar em consideração 
os caminhos apontados pelos sujeitos que a compõem. São 
eles, seus construtores e mantenedores, que melhor poderão 
delinear os seus próximos passos a partir de instrumentos 
normatizadores que a ela confiram legitimidade e maiores 
possibilidades de sustentabilidade e fortalecimento. Contudo, 
faz-se necessário não desconsiderar, a despeito da qualidade 
e solidez dos vínculos estabelecidos pelos sujeitos que com-
põem a Rede, a institucionalização de normas e regras que 
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subsidiam a funcionalidade da mesma. A institucionalização 
assume relevância quando grupos dissonantes em relação 
ao objetivo comum tentam estabelecer normas diferentes, 
comprometendo a dinâmica relacional estabelecida pelos 
seus membros. Cabe ressalvar que estes grupos não são 
necessariamente indesejáveis ao convívio. Eles poderão 
suscitar questionamentos e mobilizar os participantes em 
torno de problemas não percebidos no cotidiano da Rede e 
encaminhar de modo mais produtivo, coeso e eficiente, os 
desafios advindos da relação entre instituições de ensino e os 
serviços que integram o SUS. Entremeando a Rede também 
estão as relações de poder que, mesmo com um objetivo 
comum, cultiva interesses distintos que, em algum mo-
mento, podem defender e justificar uma maior importância 
relacionada às suas demandas em detrimento do coletivo. 
Destaca-se que, acima dessas ocorrências, encontra-se uma 
política pública, no campo da saúde, que institui e legitima 
a ordenação da formação de RH como responsabilidade do 
SUS. Tal formação deverá primar por perfis que respeitem as 
características epidemiológicas e regionais, a cultura local, 
os ritmos dos serviços a depender de suas especificida-
des, a diversidade e necessidade dos usuários dos serviços 
de saúde e, principalmente, a sua complexidade em uma 
perspectiva biopsicosocioespiritual. Estes são os elementos 
primordiais que, respeitados e trazidos à concretude no dia 
a dia dos profissionais, preceptores, estudantes e usuários, 
conformarão a Rede em uma proposta robusta, duradou-
ra, de relevância social e em plena consonância com o seu 
objetivo comum, mesmo que os interesses se distingam em 
sua dinâmica ao longo do tempo. Em suma, a existência da 
Rede e garantia de atendimento de seu objetivo é ao mesmo 
tempo a implementação do SUS no estado da Bahia, no que 
tange à formação dos futuros profissionais de saúde em 
âmbito público. 
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12 AS CONTRIBUIÇÕES DO CURSO 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
EM AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
NA PRÁTICA DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE BUCAL E NA VIDA DOS 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS*

Jaqueline Alves Lopes Sartori

INTRODUÇÃO

O Serviço de Saúde Bucal no município de São Pau-
lo é realizado pela rede de Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), englobando unidades com e sem Estratégia Saúde 
da Família. O trabalho em equipe é uma prioridade na 
saúde bucal e busca uma maior qualidade no atendimento 
e uma mudança do modelo de atenção. A Escola Técnica 
do Sistema Único de Saúde do Município de São Paulo 
(ETSUS-SP) oferece cursos de formação profissional com 
vistas a capacitar trabalhadores mais comprometidos 
com o SUS, onde os alunos aprendem praticando e, ao 
praticar, se apropriam dos princípios científicos que estão 
na base da organização do trabalho em saúde. Alunos e 
profissionais de Saúde Bucal que atuam como docentes 
buscam modificar o próprio processo de trabalho, pro-

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Turma 

1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Helena Magalhães de Mendonça.
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movendo uma nova prática com vistas à mudança do perfil 
epidemiológico e do modelo de atenção. A Qualificação do 
Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) é uma das etapas (itinerário) 
da formação do Técnico em Saúde Bucal. 

A relevância deste estudo está em permitir conhecer 
as transformações ocorridas na vida profissional e pessoal 
dos atores envolvidos no processo de formação (alunos e 
docentes). Assim, as questões que nortearam este trabalho 
voltam-se para os atores envolvidos: 1) A formação profis-
sional dos ASB promoveu mudanças na forma de pensar e 
agir destes trabalhadores, tanto no trabalho quanto na vida 
pessoal; 2) Como os ASB, egressos do curso de formação 
percebem o resultado do curso na sua prática profissional; 
3) A participação como docente no curso de formação profis-
sional dos ASB acarretou mudanças na prática profissional 
dos odontólogos e em sua vida pessoal; 4) O processo de 
formação dos ASB promoveu mudanças no âmbito das prá-
ticas sociais de Saúde Bucal na atenção primária em saúde e 
na organização do processo de trabalho; 5) Houve mudança 
na sua “visão de mundo”.

OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi analisar mudan-
ças ocorridas na prática dos serviços de saúde bucal e na 
vida pessoal dos egressos e dos docentes/odontólogos, que 
participaram do curso de formação profissional em Saúde 
Bucal, realizado na ETSUS-SP, na região Leste do municí-
pio de São Paulo. Como objetivos específicos, buscou-se: 1) 
Identificar junto aos egressos do curso de qualificação para 
ASB oferecido pela escola nos serviços de saúde bucal da 
região, sua percepção sobre a contribuição que o curso trou-
xe à sua vida profissional e pessoal; 2) Identificar junto aos 
odontólogos que participaram como docentes do curso, sua 
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percepção sobre a contribuição que o mesmo trouxe à sua 
vida profissional e pessoal; 3) Analisar junto aos dois grupos 
as mudanças ocorridas que favorecem ou dificultam uma 
nova prática da equipe de saúde bucal dentro do contexto 
de mudança de modelo de atenção.

METODOLOGIA

Este estudo é de natureza qualitativa e visou levantar 
a percepção dos egressos e dos docentes que participaram 
do curso de Qualificação Profissional.

O método empregado foi a entrevista em grupo no 
formato de grupo focal. Os sujeitos desta pesquisa foram 
os alunos/trabalhadores, egressos do curso de formação 
profissional de ASB das ETSUS – Leste I e II e os cirurgiões 
dentistas que trabalham na rede e que atuaram como do-
centes neste curso. O curso que é objeto desta pesquisa teve 
início em novembro de 2003 e terminou em agosto de 2005.

A escolha destas unidades da ETSUS se deveu ao fato 
de somente esta região do município de São Paulo, na época 
que aconteceu o curso, apresentar unidades que trabalhavam 
com a Estratégia Saúde da Família e unidades que não tra-
balhavam sob esta estratégia, supostamente se organizando 
de forma tradicional. 

O projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de 
Ética e Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca (CEP-ENSP), tendo sido aprovado pelo parecer nº 
84/09 – CAAE: 0089.0.031.000-09.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo mostrou que os alunos estavam distantes dos 
estudos e a necessidade de escolarização os fez retomar os 
estudos formais, completar o ensino fundamental e médio 
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e, assim, buscar uma profissionalização ou uma melhora 
no seu desempenho profissional. A oferta da ETSUS-SP 
significou para eles como uma oportunidade de profissio-
nalização. Esta retomada possibilitou de forma expressiva, 
o aumento da autonomia intelectual desses trabalhadores 
e fez com que eles pudessem refletir sobre a sua prática e 
sobre o serviço em que atuam, ou seja, refletir sobre o SUS 
que é o seu espaço de trabalho e deveria ser também o seu 
espaço de realização profissional e pessoal. O ensino trouxe 
a consciência mais crítica tanto do agir na clínica quanto na 
promoção da saúde. Com esta consciência crítica, se tornaram 
formadores de opiniões e passaram a promover mudanças 
de hábitos em casa, na sociedade e no trabalho quanto à 
alimentação, cuidados com a escovação etc.

O fato de terem retomado os estudos fez com que eles 
dessem sentido ao que vinham realizando mecanicamente, 
o que podemos situar como tomada de consciência deste 
fazer, ou seja, agora eles possuem o domínio do conheci-
mento técnico-científico. Com isso, eles desenvolveram uma 
autonomia e uma segurança que os tornou mais capazes.

Os profissionais colocam em prática a criatividade, mas 
com bases técnico-científicas para dar conta da realização de 
seu trabalho. Quando se sabe o porquê de fazer, fica mais 
fácil pensar como podemos chegar ao mesmo resultado de 
outra maneira com a mesma eficiência e eficácia. Quando 
favorecemos ao aluno/trabalhador ser crítico, estamos tam-
bém, preparando-o para ser cidadão e para se humanizar. 
A sistematização do saber contribuiu para a melhoria da 
qualidade da assistência prestada.

Pode-se perceber o quanto o conteúdo de ética teve 
importância no aprendizado. O quanto a reflexão e as ati-
tudes vivenciadas fizeram com que eles mudassem a sua 
postura e percebessem a importância dessa mudança. Eles 
consideraram ganhos sobre a humanização do trabalho, 
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através do respeito ao usuário e da atenção na orientação 
prestada à população.

A principal contribuição apontada pelos docentes por 
terem participado do processo de formação profissional dos 
ASB foi com relação à metodologia da problematização. Foi 
unânime a fala de que a postura deles mudou após terem 
tido contato com essa metodologia. Mudaram nos locais de 
trabalho e principalmente em casa com a família e filhos, 
pelo aprendizado em torno da escuta que dá um espaço ao 
outro, ao interlocutor que passa a ser visto como sujeito. 
Continuaram aplicando a problematização no serviço em 
outras ações como reunião de equipe, que buscam solucionar 
problemas no dia-a-dia. Aos docentes também foi importante 
a retomada aos estudos, rever a própria prática, a mudança 
de postura para melhor ou para um trabalho que possa ser 
utilizado como referência pelos alunos. Esse é um aspecto 
positivo da avaliação quanto à possibilidade de mudar uma 
prática constituída há anos.

Essa experiência de formação em serviço é um contrapon-
to a visão que com cursos de curta duração, atualizações da 
maneira como são oferecidas para não afastar o profissional 
da sua prática por tanto tempo, não se provocam mudanças. 
Segundo esta visão, para que se dê o aprendizado, para que 
sejam incorporadas as mudanças propostas, é necessário que 
haja tempo para reflexão, rever a prática e só então mudá-la. 
Assim, a formação no serviço e para o serviço, no âmbito 
da educação permanente operou processos formativos com 
dois ganhos: o da formação profissional do auxiliar e o da 
atualização/reolhar da prática pelo docente. No trabalho em 
equipe ninguém perde o seu núcleo de atuação profissio-
nal específica, porém, a abordagem dos problemas assume 
uma nova dimensão, onde conhecer, compreender, tratar e 
controlar, passa a ser uma responsabilidade compartilhada.
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Os resultados apontaram que a formação profissional 
ofereceu a possibilidade de ascensão profissional e o reco-
nhecimento de um trabalho mais qualificado por parte de 
gestores, colegas de trabalho, usuários das unidades de 
saúde, familiares e comunidade.

A análise deste estudo evidencia a importância de um 
reconhecimento maior por parte da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) em relação à formação profissional dos seus 
quadros. O aprendizado traz uma consciência mais crítica aos 
egressos, que se mostram capazes de atuar como formadores 
de opiniões e promover mudanças de hábitos e atitudes em 
sua vida pessoal e profissional. Eles se percebem portadores 
de direitos por meio do incentivo de uma política pública. 
Aos odontólogos/docentes, a participação neste processo de 
formação trouxe a possibilidade de se atualizarem, reverem 
a própria prática e retomarem os estudos. Conclui-se que a 
metodologia da problematização, usada pela escola propicia 
momentos de reflexões aos atores envolvidos e faz com que 
se sintam sujeitos participativos de ações transformadoras 
em um contexto mais amplo do ponto de vista social, eco-
nômico e político. 

O desafio passa a ser pensar uma política de RH que 
busque inseri-los no sistema, promovendo o seu aprovei-
tamento na assistência pela sua reinserção, evitando assim 
que as Organizações Sociais que atuam na composição 
público-privado para organização dos serviços de atenção 
básica os absorvam por meio de processos seletivos, fazendo 
com que deixem a rede pública.

A integração da ETSUS-SP enquanto aparelho formador 
ao serviço faz com que se formulem estratégias que busquem 
uma aproximação cada vez maior entre diferentes setores. A 
reflexão sobre a própria prática gera uma contextualização 
e promove um diálogo entre as políticas gerais e as espe-
cificidades das UBS/Unidades de Saúde da Família (USF) 



108

loco-regionais, gerando análise e podendo propor mudanças 
se houver necessidade.

Ao abrirmos as portas do consultório odontológico, ini-
cialmente para a equipe auxiliar, estaremos abrindo também 
para a equipe toda da UBS/USF, realizando assim a integra-
ção do trabalho em Saúde Bucal ao da Equipe de Saúde da 
UBS/USF. Vislumbra-se assim a possibilidade de aumento 
de cobertura, de efetividade nas respostas às demandas da 
população e de alcance de medidas de caráter coletivo, ao 
promover ganhos aos campos do trabalho em equipe, das 
relações com os usuários e da gestão, implicando uma forma 
de se produzir o cuidado em saúde bucal.
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13FORMAÇÃO DO AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 

REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA COM PERSPECTIVA 

DE MUDANÇA DO MODELO DE 
ATENÇÃO*

Jucineide Proença da Cruz Schmidel

INTRODUÇÃO

Este estudo buscou analisar a percepção do Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) sobre a formação recebida e 
a possibilidade de aplicação/mobilização das competên-
cias requeridas para mudanças no processo de trabalho. 
A educação para o trabalho é considerada uma estratégia 
para a transformação social, implicando em reformulação 
de estratégias para tornar os trabalhadores profissionais 
comprometidos, formando-os em processos educativos 
direcionados para competências, sob os princípios da 
humanização e foco no trabalho, lócus em que se eviden-
cia e se desenvolvem as necessidades de reorientação do 
desempenho do trabalhador de saúde. Para isso buscou-se 
conhecer as percepções dos ACS, egressos do módulo I, 
formação inicial do curso técnico de agente comunitário 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 1 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria de Fátima Lobato Tavares.
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de saúde, em relação aos conceitos de saúde e promoção 
da saúde, processo de trabalho e competência profissional 
e formação dos agentes comunitários de saúde. Partiu-se 
da premissa de que os processos de formação dos ACS, não 
atende às necessidades da comunidade e da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), uma vez que em sua maioria ocorrem de 
forma desarticulada do contexto das práticas. Os sujeitos 
da pesquisa foram os ACS egressos do curso de formação 
inicial em agente comunitário de saúde, integrantes de 
Equipe Saúde da Família (EqSF). 

OBJETIVOS

O objetivo central do estudo foi analisar a percepção do 
ACS sobre a formação recebida em relação às competências 
necessárias para o desenvolvimento do trabalho em equipe 
na ESF. Como objetivos específicos foram: a) identificar os 
objetivos e os princípios metodológicos do curso do ACS; b) 
descrever a percepção dos ACS sobre a formação recebida, e 
de que modo constroem os conceitos de saúde e de promo-
ção de saúde. c) identificar as práticas de saúde dos ACS na 
abordagem individual e coletiva aos usuários e os serviços 
de saúde. d) Propor estratégias que subsidiem a formação 
desses profissionais, dentro da perspectiva da competência.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como 
instrumento central de coleta de dados o grupo focal e téc-
nicas complementares a observação participante e a análise 
documental. Os dados obtidos foram analisados de acordo 
com a técnica de análise de conteúdo proposta por Minayo. 

O estudo foi desenvolvido em duas EqSF, no município 
de Cuiabá – MT. Para a coleta de dados foram utilizados 
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procedimentos metodológicos diversificados, com vistas a 
múltiplas abordagens da realidade social, privilegiando os 
diversos sujeitos da pesquisa. Considerando a triangulação 
quanto a diversidades de fontes de dados, para o estudo uti-
lizou-se grupo focal, como técnica principal, e a observação 
participante e análise documental, como complementar.

Na pesquisa documental foram analisados os Referen-
ciais Curriculares do curso Técnico de Agente Comunitário 
de Saúde; a Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 
(LDB); o Decreto Federal n° 2.208, de 17 de abril de 1997, que 
regulamenta o § 2° do artigo 36 e os artigos 39 a 42 da LDB; 
Decreto nº 3.189 de 4 de Outubro de 1999; O plano de curso 
apresentado pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso 
(ESPMT) ao Ministério da Saúde; e outros documentos e 
Leis referentes à atenção primária.

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos, da ENSP-Fiocruz, através do 
Parecer nº 64/09 – CAAE 0068.0031.000.09 resguardando 
os interesses dos sujeitos envolvidos, os quais tiveram suas 
identidades e endereços preservados e mantidos em sigilo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evidencia-se que o conceito de saúde na percepção do 
ACS, não está presente a abordagem biomédica, curativa, 
como ausência de doença, mas há uma ampliação para além 
ao entender a saúde como um direito fundamental para as 
condições de saúde e qualidade de vida. Consideraram os 
determinantes sociais da saúde como fatores primordiais que 
intervêm sobre o campo da saúde e também a necessidade 
de políticas públicas intersetoriais como fator estruturante 
para uma boa qualidade de vida. Quanto à promoção da 
saúde evidenciou-se as fragilidades na sua aplicação no 
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processo de trabalho. Os trabalhos educativos são fatores 
de transformação dos comportamentos dos indivíduos. Fo-
ram ressaltadas as questões intersubjetivas no trabalho com 
dados prescritos e real, cujos enfrentamentos no processo 
educativo são poucos aproveitados. E desenvolver ações 
participativas. Quanto ao processo de trabalho evidenciou-se 
distanciamento entre sua atuação e as barreiras organizacio-
nais, havendo necessidade de uma maior articulação entre 
ACS e equipe do serviço para que se efetive um trabalho 
em equipe com planejamento das ações. Observa-se a preo-
cupação com o resultado do trabalho desenvolvido, dando 
respostas às necessidades da comunidade. Como eixo central 
do trabalho está o acolhimento, acessibilidade e trabalho em 
equipe. Em relação à competência existe uma dificuldade 
no seu entendimento, embora o curso conseguisse trabalhar 
os conhecimentos necessários para a prática da profissão. 

Desta forma, foram elencados para fundamentação 
teórica três eixos fundamentais que embasaram o estudo: 
Trabalho e Formação Profissional; A natureza do trabalho 
em equipe e os requisitos de formação com base no ensino 
por competência e Promoção da Saúde e ESF. Estes eixos 
favoreceram dialeticamente a elaboração de categorias que 
permitiram constante diálogo nas discussões de análises. 
As categorias temáticas abordadas no desenvolvimento do 
grupo focal e análise documental foram: Conceito de saúde 
e Promoção da Saúde; Processo de Trabalho; Competências 
Profissionais e Formação dos Agentes.

Observa-se que o trabalho dos ACS é um fator definidor 
na incorporação de elementos significativos que perpassa 
pelo seu exercício profissional. Nessa inter-relação como 
elo mediador entre o serviço e o usuário o agente de saúde 
vem promover a humanização, e transformar o seu meio, 
possibilitando assim a adoção de um novo modelo de aten-
ção integral ao usuário, voltado para as necessidades do ser 
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humano, e prioriza no seu campo de atuação a promoção 
da saúde e prevenção de doenças.

É importante destacar a importância que os conheci-
mentos têm para o desenvolvimento do trabalho do ACS 
uma vez que fazem parte de uma equipe multiprofissional, 
onde vários saberes estão implícitos nessa relação coletiva. É 
fundamental que possuam base técnico-científica do processo 
de trabalho em que estão inseridos para o desempenho de 
atividades específicas, com competências.

Em relação à formação dos ACS, na perspectiva do 
desenvolvimento de competências, a educação deve ser 
concebida a partir da organização dos saberes direcionado 
para as práticas em serviço, com base em temática, e que 
viabilizem o reconhecimento da integralidade como o eixo 
norteador do processo educativo, tendo a mobilidade dos 
saberes, valores, atitudes e crenças, no desempenho de ações 
a partir de um dado contexto.

Constata-se que o estudo mostrou que na percepção do 
conceito ampliado de saúde, os ACS consideram o conceito 
além da simples noção de doença, indo além da biologia e 
da promoção da saúde para efetividade do seu trabalho.

As evidências nos apontam que há um distanciamento 
entre o que está posto nas regulamentações e documentações 
oficiais sobre a concepção do PSF e a organização perceptível 
da realidade. Sendo que os ACS se apropriam de saberes 
socialmente válidos e reproduz no contexto das suas práticas 
profissionais. Ao pensar a formação desse profissional em 
relação à competência, deve-se considerar a aptidão para o 
trabalho em equipe multiprofissional, com ênfase na inte-
gralidade no cuidado ao paciente, acredita-se que é possível 
pensar uma educação humanizada e de qualidade, para a 
criação de uma sociedade mais justa e democrática. Durante 
o desenvolvimento do estudo, muitos questionamentos se 
apresentaram durante o decorrer deste trabalho; e também 
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várias inquietações que motivaram esta pesquisa ainda per-
sistem. Sua limitação está no fato de não ter sido realizado o 
grupo focal com outros profissionais pertencentes à equipe, 
em que não foi observado este aspecto.
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14A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE 
SAÚDE NA SES DE SERGIPE E AS 
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DO 

TRABALHO: examinando o caso do 
Hospital de Urgência de Sergipe*

Katiene da Costa Fontes

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem o propósito de analisar o pro-
cesso de implantação do modelo gerencial de fundação 
estatal de direito privado adotado para a gestão da rede 
hospitalar do estado de Sergipe, a partir da criação da 
Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) e suas inovações no 
âmbito da gestão do trabalho. Elegeu-se como lócus da 
pesquisa o Hospital de Urgência de Sergipe Governador 
João Alves Filho (HUSE). 

OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi analisar a im-
plementação da FHS, no âmbito da gestão do trabalho, 
e sua influência no processo de mudança organizacional 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Creuza da Silva Azevedo. Segundo orientador: 

Francisco Campos Braga Neto.
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do HUSE. E como objetivos específicos foram: a) descrever 
o contexto histórico do SUS do estado, em particular da 
assistência hospitalar, e o surgimento da Fundação Estatal; 
b) analisar os problemas de gestão, e particularmente da 
gestão do trabalho, no HUSE; c) analisar a proposta da FHS 
em implantação, com foco nas inovações introduzidas no 
âmbito da gestão do trabalho; d) avaliar o processo de imple-
mentação da FHS e o processo de mudança organizacional 
do HUSE, considerando a proposta de sua criação no que 
diz respeito à gestão do trabalho; e) avaliar a repercussão do 
processo de implementação da Fundação Hospitalar junto 
aos principais atores implicados no HUSE, sobretudo no que 
tange aos aspectos relativos à gestão do trabalho.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitati-
va. No caso desse estudo, além de utilizar uma abordagem 
qualitativa, utilizou-se uma abordagem clínica, conside-
rando a perspectiva psicossociológica. Nessa perspectiva, a 
organização é entendida como realidade viva, constituída 
por um sistema dinâmico, cultural, simbólico e imaginário, 
enfatizando a sua dimensão intersubjetiva e grupal. Foram 
realizadas entrevistas com atores-chave que tiveram partici-
pação em diversos níveis na implantação da atual política de 
saúde no estado e grupos focais com trabalhadores do HUSE. 

A partir desse olhar, no presente estudo os discursos 
dos entrevistados são considerados e analisados, mesmo 
quando são divergentes. As articulações entre os discursos 
e os processos atualizam o contexto da organização. Ainda 
a partir da análise documental em articulação com as falas 
dos entrevistados, foi descrito o contexto da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES) e da rede hospitalar de Sergipe, além 
de uma breve caracterização do HUSE.
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Neste estudo, foram realizadas entrevistas semiestru-
turadas com atores-chave selecionados a partir da sua par-
ticipação em diversos níveis na implantação do modelo de 
reforma. Inicialmente, estava planejada a inserção de atores 
institucionais – dois gestores da FHS, gestores do HUSE – e, 
atores externos – sendo um representante de entidade da 
sociedade civil e um consultor que trabalhou na elaboração 
do projeto de reforma estadual. 

Assim, a partir desse entendimento, foram elaborados 
previamente os roteiros com o objetivo de dar uma dire-
cionalidade às entrevistas semiestruturadas e contendo 
questões abertas para garantir a emergência dos pontos de 
vista dos interlocutores sobre o processo de implantação 
da fundação estatal, a constituição e implementação de 
uma nova política de gestão do trabalho. Foram realizados, 
também, dois grupos focais com trabalhadores do HUSE. 
Para o sorteio dos profissionais, optamos pela inclusão de 
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem pelo papel 
de relevância destes profissionais no cuidado ao usuário.

Por envolver seres humanos, o projeto de pesquisa foi 
analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP-
-Fiocruz) e ao Comitê de Ética do HUSE. Somente após a 
autorização nas duas instâncias referidas, deu-se início à 
fase de entrevistas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Adotando como pano de fundo a abordagem psicossocio-
lógica e como arcabouço da análise, o modelo contextualista, 
o estudo procedeu uma breve descrição do contexto atual 
do SUS de Sergipe, e como se constituíram as propostas 
de mudança, em particular na assistência hospitalar, além 
de analisar o processo de implementação da Fundação 
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Hospitalar de Saúde e o conteúdo da mudança a partir do 
olhar dos principais atores implicados no HUSE, sobretudo 
no que tange aos aspectos relativos à gestão do trabalho. 
Os resultados obtidos permitiram identificar um contexto 
favorável à criação de um novo modelo que fizesse enfren-
tamento aos problemas que se apresentavam, no âmbito da 
assistência, da gestão do trabalho e da capacidade opera-
cional do estado. Na análise de conteúdo, inferiu-se que as 
propostas de inovações no âmbito da gestão do trabalho nos 
seus aspectos objetivos fazem enfrentamento à questão da 
precariedade dos vínculos. Na análise do processo, o estudo 
permitiu visualizar o momento atual como de transição do 
modelo anterior para o novo modelo em implantação. Nos 
aspectos subjetivos e simbólicos, a pesquisa identificou que 
para o grupo gestor, expressa-se um imaginário de potên-
cia, de crença no projeto. Contudo, embora reconheçam a 
complexidade da implantação da mudança, não percebem 
os aspectos subjetivos e do imaginário presente na vida do 
hospital sobre o projeto, que ainda está distante de favorecer 
uma afiliação do coletivo de trabalhadores. Para o grupo 
trabalhador há um imaginário que expressa descrença, falta 
de idealização, impotência, frustração, dúvidas e expecta-
tivas negativas. Não reconhecem o projeto como seu e não 
se afiliam à proposta. 

A mudança de paradigma do serviço público pretendida 
pelos gestores, de resgate de um ideal de serviço mostra-se 
distante do que se manifesta hoje, e essa expectativa não 
é partilhada pelos trabalhadores. Estes não reconhecem a 
Fundação como emprego público. Há para esse grupo um 
imaginário sobre o vínculo com a administração pública 
como um lócus de proteção, onde as ameaças deveriam 
estar afastadas. Não há, no grupo de trabalhadores, a per-
cepção que essa proteção está produzindo efeitos de baixa 
responsabilidade, baixa eficiência, descompromisso. Os 
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trabalhadores expressam seu sofrimento na vivência desse 
momento e se referem a ansiedade, estresse, atribuindo-os 
ao medo advindo do desconhecimento da proposta. A escuta 
deles parece indicar problemas na circulação da proposta, sua 
difusão ainda é limitada dificultando ainda mais uma aposta 
coletiva. A incompreensão, o medo e a ansiedade parecem 
dominantes. Apresentam-se no processo de implantação 
analisado o que poderíamos chamar como algumas cegueiras. 
No imaginário dos gestores, a mudança em curso segue seu 
rumo. No entanto, parece haver uma minimização dos pro-
blemas de adesão ao projeto, o que limita a compreensão da 
importância da dimensão interativa em suas estratégias de 
ação. Os gestores reconhecem que o projeto não caminha no 
ritmo que eles gostariam, mas parece que eles não conseguem 
identificar problemas de condução e, portanto, reexaminar 
as estratégias. Os resultados da pesquisa indicam que eles 
parecem ficar capturados pela complexidade do conteúdo 
da mudança e não conseguem acompanhar a totalidade do 
processo, muito particularmente aqueles aspectos coletivos, 
grupais e interativos. No grupo de trabalhadores a cegueira 
é fruto do aprisionamento a certas ameaças reais ou imagi-
nárias, à falta de informações e às pressões de atores opo-
nentes ao projeto, como também da cultura dominante na 
administração pública, na qual o Estado deveria colocar-se 
acima de tudo como protetor dos interesses dos funcionários. 
Diante do achado da pesquisa fica uma interrogação: como 
rever a estratégia de condução? Certamente, as estratégias 
a serem consideradas devem reconhecer a importância da 
dimensão de liderança, de condução dos coletivos, onde a 
palavra/informação é uma ferramenta valiosa para favorecer 
aposta e crença no projeto.
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15 A FE NO SUS: Fundação Estatal como 
proposta de gestão do trabalho para a 
Estratégia Saúde da Família na Bahia*

Laíse Rezende de Andrade

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas o processo de flexibilização e 
mesmo de precarização que ocorreu no mundo do traba-
lho, somados às mudanças no papel do Estado, afetaram 
diretamente os projetos de expansão e universalização das 
ações e serviços de saúde no Brasil. Na Bahia, a proposta 
de solução para as dificuldades de fixação e gestão do 
trabalho dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) foi a criação de uma carreira estadual para esses 
trabalhadores. Para tanto, os municípios aprovaram leis de 
instituição de um novo ente jurídico, a Fundação Estatal 
Saúde da Família (FESF). 

A Fundação surgiu como uma tentativa de resposta 
a problemas concretos da gestão e da atenção à saúde no 
âmbito da atenção básica do Estado. Ressalte-se o fato de 
a ESF, desde sua constituição, vir enfrentando a precarie-
dade das contratações, dificuldades no provimento e na 
fixação dos trabalhadores, além de investimentos insufi-

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2008-2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Cristiani Vieira Machado. Participou do processo de orientação 

a Mestre à época Márcia Teixeira. 
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cientes na formação e qualificação, o que tem se traduzido 
em distorções nos projetos de cuidado e vínculo pensados 
para a estratégia.

O presente estudo buscou contribuir para além da gestão 
estadual da Bahia, uma vez que outros estados encontram-se 
debatendo o tema. Além disso, apresentar uma proposta da 
FESF, elaborada de forma articulada entre estado e municípios, 
pode abrir um novo campo de debates com gestores de todo o 
País que enfrentam as mesmas dificuldades em relação à ESF.

OBJETIVOS

Analisar as estratégias de gestão do trabalho dessa Fun-
dação, buscando compreender seus limites e possibilidades 
para o enfrentamento de problemas de provimento, fixação 
e qualificação dos trabalhadores para a ESF na Bahia. 

Buscar compreender esse “novo” ente jurídico, suas 
implicações e propostas para gestão do trabalho foi o propó-
sito deste estudo. Por isso, a principal questão que orienta a 
investigação é: quais são as possibilidades e limites da pro-
posta de gestão do trabalho da FESF para o enfrentamento 
de problemas como o provimento, fixação e qualificação dos 
trabalhadores para a ESF na Bahia.

METODOLOGIA

A pesquisa é eminentemente qualitativa e compreendeu 
um estudo de caso. Tomou como base a formulação e carac-
terização da proposta de gestão do trabalho da FESF, com 
ênfase na análise documental e na realização de entrevistas 
selecionadas. 

A caracterização da proposta tomou como referência 
três eixos centrais: 1) Jurídico Institucional – compreende a 
base legal e vinculação jurídica para o caráter interfederado, 
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especificando o papel e responsabilidades das esferas muni-
cipal, estadual e federal; 2) Sistema de governança – engloba 
as modalidades, fontes e perenidade dos recursos para o 
financiamento, além de explicitar o modelo de regulação 
da FESF; modalidades de contrato de gestão, responsabili-
dades das instâncias e órgãos de controle interno e externo 
à fundação; 3) Proposta de gestão do trabalho – se refere às 
modalidades de contratação, remuneração e fixação de pro-
fissionais, estratégias de gestão do cuidado, como o contrato 
de gestão do cuidado, além dos mecanismos, dispositivos 
e estratégias de regulação do mercado de trabalho para a 
saúde da família na Bahia.

As estratégicas metodológicas utilizadas foram: a) re-
visão bibliográfica, b) análise documental, c) análise de 
dados primários e secundários, d) entrevista com atores 
envolvidos com a proposta. Para a realização das entrevistas 
foram utilizados roteiros semiestruturados, elaborados com 
questões diferenciadas para cada ator, tendo em vista suas 
distintas inserções.

A pesquisa foi previamente submetida à aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa da ENSP-Fiocruz e atendeu às 
normas estabelecidas pela Resolução nº 196/96. A todos os 
entrevistados foi apresentado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, em que constaram os objetivos da pes-
quisa e os procedimentos relativos à análise e disseminação 
de seus resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados desse estudo congregam o debate sobre 
o caráter interfederado do modelo jurídico-institucional da 
FESF, a elucidação da conformação colegiada do sistema de 
governança e das pactuações do contrato de gestão entre 
Fundação e município. Além disso, o trabalho enfoca as 



123

peculiaridades da proposta de gestão do trabalho que prevê, 
dentro da mesma carreira, mobilidade do trabalhador entre 
os municípios, remuneração variável, associada aos fatores 
de fixação de profissionais em cada município, e gestão do 
trabalho compartilhada entre FESF e municípios. 

A constituição da FESF não se restringiu a mudanças 
no modelo organizacional como pensado originalmente 
para o modelo de Fundação discutido nacionalmente, pois 
propôs soluções para a gestão do trabalho na ESF, tomando 
como uma de suas prioridades a instituição de uma carreira 
estadual para esses trabalhadores. 

Os principais desafios e potencialidades da Fundação 
destacam-se: Em relação ao caráter interfederado da FESF, 
ressalta-se a mobilização de um expressivo número de mu-
nicípios na Bahia que agregou poder de discussão política e 
facilitou a pactuação nos órgãos colegiados do Sistema Único 
de Saúde (SUS). No entanto, esse desenho interfederado 
enfrentou o desafio de não possuir precedente na história do 
SUS e na legislação do País, além de deparar-se com limites 
impostos pelos problemas estruturais e institucionais que 
afetam os municípios. Esses não são superáveis apenas com 
mudanças nos modelos de gestão, pois as peculiaridades 
de cada município, resultantes de sua trajetória frente às 
demandas das políticas de saúde, requerem investimentos 
também na qualificação dos seus gestores e trabalhadores, 
além de fontes estáveis de financiamento para a gestão do 
trabalho e para ações e serviços de saúde.

O sistema de governança da FESF também apresentou de-
safios para implementação do modelo, tais como a composição 
e funcionalidade do papel estratégico do conselho curador, uma 
vez que a maioria dos seus membros inaugurou um formato 
de gestão para essa fundação, tendo em vista o fato de essa ser 
a primeira no País. Por outro lado, a composição ampliada do 
conselho interfederativo apontou tanto para uma democrati-
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zação da gestão quanto para um esforço maior de pactuação 
diante de interesses muitas vezes divergentes. 

A construção, utilização, acompanhamento e avaliação 
dos contratos de gestão também se constituem como pontos 
cruciais para o debate. Afinal, manteve-se a preocupação com 
as dificuldades no financiamento da saúde para arcar com 
compromissos de pagamento do contrato, o que poderia levar 
a seu rompimento e, por conseguinte, demissão ou remoção 
de trabalhadores da FESF, gerando desassistência aos usuários 
do município. Observa-se que, assim como já ocorre no SUS, a 
Fundação também poderá enfrentar restrições orçamentárias e 
irregularidade nas transferências do financiamento da saúde. 
Esses problemas são parte do diagnóstico da baixa expansão 
e qualificação da ESF em todo o Brasil. 

A proposta de gestão do trabalho da FESF baseou-se 
nesse diagnóstico e tem como objetivo sanar mazelas rela-
cionadas tanto ao provimento quanto à fixação, propondo 
uma carreira que viabilize a qualificação permanente do 
trabalhador, remunerações distintas frente às peculiaridades 
dos municípios e também mobilidade do trabalhador ao 
longo de sua carreira. A FESF, portanto, apresenta propos-
tas de soluções em um campo marcado por insuficiência 
de políticas neste sentido. Assim, enquanto de um lado há 
críticas à retirada da “estabilidade” do trabalhador em um 
contrato celetista, como as colocadas pelo Conselho Estadual 
de Saúde, por outro lado gestores, trabalhadores e juristas 
ocupam-se com outras questões como os salários, sustenta-
bilidade e operacionalidade da proposta.

Observa-se que os mesmos elementos estratégicos e 
inovadores no campo da gestão do trabalho propostos pela 
FESF são também desafiadores, pois sua operacionalização 
depende de variáveis relacionadas tanto ao financiamento 
quanto à qualificação de quem desenvolverá as estratégias. 
Outro fator importante é encontrar um ponto de equilíbrio 
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entre fazer com que a remuneração proposta seja atraente 
para os trabalhadores sem ser tão onerosa para os gestores 
municipais. Isso em um cenário em que predomina a cul-
tura da precarização, onde os trabalhadores, muitas vezes, 
recebem salários mais altos que os a serem pagos pela FESF. 

A complexidade dessas propostas deparou-se com a au-
sência de experiência na gestão desse modelo e também nas 
questões estruturais e institucionais que marcaram a gestão 
da saúde nos municípios. Portanto, um dos seus principais 
desafios tem sido a operacionalização das novas ferramentas 
e instrumentos de gestão do trabalho que ela criou, em um 
contexto histórico de dificuldades nesse âmbito. 

O desenho inovador do modelo traz em si a necessidade 
de qualificação sistêmica para trabalhadores e gestores da 
sua execução. Apesar de a FESF ser anunciada como uma 
estratégia que visa a dar resposta a questões cruciais de ges-
tão do trabalho, sua efetividade dependerá de um conjunto 
de variáveis histórico-político, estruturais, econômicas e 
institucionais. Assim, fica além da possibilidade de inovar, 
um conjunto de desafios para os que resolveram instituir 
um ente marcado por objetivos tão complexos e que, se 
operacionalizado a contento, pode mudar todo o cenário de 
gestão do trabalho da ESF no estado da Bahia. Afinal, prover 
e fixar trabalhadores é desafio antigo e o primeiro passo para 
garantir o cuidado em saúde definido pela Constituição.

O desafio principal, portanto, é realizar mudanças estru-
turais e culturais no campo da gestão do trabalho em todos 
as esferas de gestão do SUS, não apenas nos municípios, 
para que se possa dar consistência a operacionalização de 
um conjunto de instrumentos e estratégias que vão desde a 
relação entre entes federados até a qualificação do processo 
de trabalho da equipe de saúde da família, buscando sempre 
preservar o interesse coletivo através da implementação dos 
princípios e diretrizes do SUS. 
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16 A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÉDIO EM SAÚDE: a percepção do 

professor*

Laura Maria Pinheiro Leão

INTRODUÇÃO

Com o advento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
às Escolas Técnicas de Saúde, foi atribuído o papel fun-
damental de proposição e implementação da Política de 
Educação para o SUS, tanto do ordenamento da formação 
dos profissionais de saúde, como na adequação dos perfis 
profissionais e educação permanente dos trabalhadores.

O eixo orientador da produção dessas Escolas tem 
sido – ao longo de sua criação e desenvolvimento – a 
formação de Recursos Humanos (RH) para o setor saúde, 
tomando as práticas em saúde como referência. Isso signi-
fica incorporar ao processo educativo o reconhecimento 
das necessidades de saúde e o perfil epidemiológico da 
população, como produção da doença e da saúde.

O presente trabalho teve como objeto de análise a 
prática pedagógica dos professores dos Cursos Técnicos 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria de Fátima Lobato Tavares.
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de Nível Médio em Saúde oferecidos pela Escola Técni-
ca de Saúde do Centro de Ensino Médio e Fundamental 
da Universidade Estadual de Montes Claros (ETS/CEMF/
Unimontes). Partiu da revisão conceitual das temáticas: 
trabalho, processo de trabalho em saúde e formação técnica 
de nível médio para o SUS; formação docente para o ensino 
na educação profissional técnica de nível médio em saúde e 
os fundamentos para docência neste nível e modalidade de 
ensino na perspectiva da metodologia problematizadora.

A motivação deste estudo partiu, assim, do interesse 
sobre a formação docente, que tem sido um dos grandes 
desafios para a Educação, de forma geral, e para a Educação 
Profissional no Brasil, de forma específica.

OBJETIVOS

O objetivo principal foi identificar as concepções pe-
dagógicas do Projeto Político Pedagógico da ETS/CEMF/
Unimontes. Como objetivos específicos buscou-se: a) des-
crever as dificuldades e facilidades dos docentes dos cursos 
na realização de uma prática pedagógica que aproxime a 
teoria trabalhada dos princípios do SUS; e b) analisar as 
perspectivas e demandas de formação dos docentes dos 
cursos da escola pesquisada, no que se refere à percepção 
da sua própria prática pedagógica uma vez que é exercida 
numa Escola da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS). 

METODOLOGIA

A ETS/CEMF/Unimontes, lócus da pesquisa, consiste 
em um espaço dotado de complexidade institucional, com 
programas, princípios, ações e limitações, provido e um uni-
verso docente de sujeitos diversos, possuidores e produtores 
de história e que atuaram como parceiros e coautores da 
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pesquisa. Utilizou-se a pesquisa qualitativa, contrastando 
os dados oriundos da percepção dos professores entrevis-
tados sobre sua prática educativa, mediante entrevistas 
semiestruturadas, com aqueles resultantes da observação 
participante e da análise documental. Assim, realizou-se 
a técnica da triangulação que permitiu o alcance do objeto 
sob várias dimensões. 

Os instrumentos metodológicos foram: a técnica de en-
trevista semiestruturada com base em roteiro previamente 
estabelecido, a observação participante, e a análise docu-
mental, que permitiu a coleta de dados do Projeto Político 
Pedagógico e das avaliações dos docentes dos cursos da 
ETS/CEMF/Unimontes.

O presente projeto foi encaminhado à Direção e às coor-
denações de curso da Escola onde foi realizada a pesquisa 
para aprovação de sua realização e, posteriormente, à apre-
ciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP-Fiocruz), para análise dos aspectos éticos envolvidos. 
A coleta de dados só foi iniciada após parecer favorável do 
citado Comitê (Parecer CEP/ENSP – nº 47/09).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos emergiram de cinco categorias 
empíricas: “O Ingresso na Docência: o tornar-se professor”; 
“A Percepção da Função: o sentido da prática pedagógica e 
o significado do trabalho docente”; “Processo de Ensinar e 
Aprender: dificuldades e facilidades, desafios e estratégias”; 
“Formação Pedagógica”; e “Ideário Pedagógico da ETS/
CEMF/Unimontes”. 

Durante a realização da pesquisa, comprovamos através 
dos relatos dos professores o momento que estamos vivendo 
na educação profissional técnica de nível médio oferecida 
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pela Escola Técnica de Saúde da Unimontes, com suas per-
cepções sobre a prática pedagógica realizada no processo 
de ensinar e de aprender, construídas por eles. 

A análise e discussão dos dados obtidos na pesquisa 
permitiram corroborar com a questão central formulada 
no presente estudo, qual seja a existência de dificuldades 
diversas por parte dos professores em aproximar a teoria 
trabalhada à adequada preparação dos futuros técnicos para 
o serviço no SUS.

Há que se destacar também a relevância da coerência 
entre o sentido e o significado atribuído pelos professores 
à sua prática pedagógica, constituindo condição primordial 
para que ocorra a aprendizagem significativa dos alunos em 
contraposição à aprendizagem mecânica, uma vez que para 
a ETS/CEMF/Unimontes aprender é atribuir significado aos 
fenômenos, processos, práticas e sujeitos envolvidos. 

Outro aspecto importante diz respeito à opção pelo cur-
rículo integrado que procura promover a não fragmentação 
do conhecimento em disciplinas isoladas, mas considera a 
realidade social enquanto uma totalidade concreta com seus 
elementos organicamente articulados.

Acreditando ter alcançado os objetivos propostos, o es-
tudo contribuiu para a reflexão dos professores sobre as suas 
práticas pedagógicas realizadas nos cursos em que atuam. 
Colaborou, ainda, para que fossem identificados elementos 
contraditórios dessa ação, o que abre possibilidades para 
uma tomada de decisão por parte da Universidade, no que 
diz respeito à formação permanente do professor do nível 
técnico atuante na Escola Técnica de Saúde que faz parte de 
seu Centro de Ensino Médio e Fundamental.
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17 A PROFISSIONALIZAÇÃO DO 
TÉCNICO EM PATOLOGIA 

CLÍNICA: o caso da Escola de Saúde 
Pública de Mato Grosso em evidência*

Lissandra Maria Cavalcante de Moraes

INTRODUÇÃO

Este trabalho buscou analisar a contribuição do Curso 
Técnico em Patologia Clínica da Escola de Saúde Públi-
ca de Mato Grosso (ESPMT), para a profissionalização. 
Mais especificamente, buscou-se identificar quem são os 
egressos, onde estão atuando, ou seja, em que resultou 
essa formação, além de avaliar o curso propriamente 
dito. A ESPMT, propositora da política de educação per-
manente no estado, priorizou como clientela desse curso 
os trabalhadores de nível médio inseridos nos serviços 
de saúde, sem formação específica na área, orientados e 
treinados em serviço. Este fato denuncia uma demanda de 
formação técnica que atenda às exigências do mercado e 
correspondam ao perfil exigido pelo processo de trabalho. 

A escola constitui-se num centro de referência em 
Educação Profissional, deste modo, é fundamental ava-
liar os egressos, como forma de garantir a qualidade do 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Helena Machado. Participou do processo 

de orientação a Mestre Eliane de Oliveira.



131

ensino e a resolutividade dos processos formativos. O estudo 
também se faz necessário, frente às solicitações e demandas 
dos próprios serviços. Avaliar a contribuição da formação 
dos Técnicos em Patologia Clínica, no que diz respeito à 
profissionalização, aprimoramento de sua prática profis-
sional e melhoria da qualidade do atendimento prestado à 
população, será de fundamental importância à escola, e à 
Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES–MT). 
Isto permitirá mensurar tanto os pontos positivos, quanto 
os negativos, oportunizando melhoria na qualidade do en-
sino profissional, servindo de referência na implantação de 
novas turmas, e contribuindo para subsidiar a política de 
Formação Profissional Estadual da ESPMT. 

OBJETIVOS

O estudo buscou avaliar a contribuição da formação, no 
que diz respeito ao aprimoramento de sua prática profissio-
nal, e a consequente melhoria da qualidade do atendimento 
prestado à população, será de grande valia para a Escola de 
Saúde Pública, e consequentemente para a SES-MT. Parti-
mos da hipótese que o Curso Técnico em Patologia Clínica 
contribui para profissionalização desses profissionais. Tal 
profissionalização se dá em todo o processo de formação nos 
laboratórios de análises clínicas, proporcionando o desen-
volvimento e o aperfeiçoamento de competências contem-
pladas no plano de curso, tais como: coleta e manipulação 
de amostras biológicas; execução de exames laboratoriais; 
operação de equipamentos próprios da área e controle de 
qualidade em laboratórios de análises clínicas. Pressupõe-se 
ainda que o técnico em Patologia Clínica, após a conclusão 
do curso, continua atuando no mesmo local de trabalho em 
que antes atuava sem a devida formação. Como parte da 
equipe multiprofissional do laboratório de análises clínicas, 
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ele está contribuindo para mudar as práticas profissionais 
realizadas, mediante seu exercício eficiente, participação 
ativa, consciente e crítica no seu mundo de trabalho. 

METODOLOGIA

Esta pesquisa é um estudo descritivo, que tem como 
foco o Técnico em Patologia Clínica, e o objetivo de analisar 
a contribuição do Curso Técnico em Patologia Clínica, da 
Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, para a profissio-
nalização dos técnicos das Regionais de Saúde da Baixada 
Cuiabana e Peixoto de Azevedo. Buscou-se identificar a 
atuação profissional dos técnicos, a contribuição do curso 
para a inserção no mercado de trabalho, com vistas à pro-
fissionalização, e também analisar a contribuição do curso 
para subsidiar a Política de Formação Profissional, executada 
pela referida Escola.

O estudo tem como eixo central a abordagem de caráter 
quantitativo e qualitativo, através de estudo descritivo-a-
nalítico, com aplicação de questionários. Os sujeitos desta 
pesquisa foram 52 Técnicos em Patologia Clínica, formados 
em 2006 nas Regionais de Saúde da Baixada Cuiabana e 
Peixoto de Azevedo. A escolha destas duas Regionais de 
Saúde justifica-se por se tratarem de regiões com distâncias 
geográficas significativas e principalmente por terem reali-
dades socioeconômicas diferentes.

O questionário foi constituído de perguntas abertas e 
fechadas, na modalidade auto aplicativo. O instrumento 
de coleta de dados, juntamente com uma carta ao técnico 
informando a importância da pesquisa e de sua participa-
ção, foram encaminhados via correio com porte pago para o 
universo dos entrevistados. A coleta de dados foi realizada 
no período de junho a julho de 2009. Durante este período 
foram feitos contatos semanais por telefone e e-mail com os 
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técnicos que ainda não haviam enviado a resposta do ques-
tionário. Foram encaminhados 58 questionários e obtivemos 
um retorno de 89,7%.

Foram adotadas em todas as etapas da pesquisa as re-
comendações da Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde, obedecendo ao Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. O projeto, juntamente com o questionário, foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo 
Cruz (ENSP-Fiocruz), tendo recebido parecer favorável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados a seguir foram divididos 
em blocos.

Quem são os Egressos do Curso Técnico em Patologia 
Clínica da ESPMT, nas Regionais Baixada Cuiabana e Peixoto 
de Azevedo

Pode-se dizer que o perfil sociodemográfico dos egressos 
do Curso Técnico em Patologia Clínica da Escola de Saúde 
Pública de MT/Turma 2006, da Regional Baixada Cuiabana 
é o seguinte: 79,2% são mulheres; 45,8% têm mais de 40 anos 
de idade; 83,3% possuem nível médio de escolaridade; 62,5% 
têm entre 3 – 5 anos de formado. Já os egressos oriundos da 
Regional Peixoto de Azevedo têm o seguinte perfil: apenas 
57,1% são do sexo feminino; a faixa etária predominante está 
entre 26 – 30 anos (35,7%); a maioria possui nível médio de 
escolaridade (71,4%) e o tempo de formado está dividido 
entre duas faixas: 1 – 2 anos de formado (39,3%) e 3 – 5 anos 
de formado (42,9%).



134

Formando Profissionais do Serviço
Quando indagados se estes profissionais atuam em labo-

ratórios de análises clínicas antes do curso, resumidamente, 
podemos dizer que os egressos do Curso da Regional Baixada 
Cuiabana: em sua maioria (70,8%) trabalhava em laboratório 
de análises clínicas antes do curso. Já os egressos oriundos 
da Regional Peixoto de Azevedo: um menor índice (53,6%) 
atuava em laboratório de análises clínicas antes do curso. 

Onde estão os Egressos do Curso Técnico em Patologia 
Clínica da ESPMT hoje

Resumidamente, podemos dizer que dos egressos do 
Curso da Regional Baixada Cuiabana, 62,5% afirmaram que 
após a formação técnica sentiram-se motivados para partici-
par de outros cursos, sendo 86,6% nível superior; 70,8% dos 
egressos estão trabalhando atualmente como técnico em Pa-
tologia Clínica; 87,5% possuem vínculo empregatício, sendo 
52% na modalidade “concursado municipal’’. Quanto aos 
oriundos da Regional Peixoto de Azevedo, 75% afirmaram 
que após a formação técnica se sentiram motivados para 
participar de outros cursos, sendo 85,7% nível superior; um 
menor contingente (57,1%) trabalha atualmente como técnico 
em Patologia Clínica; 92,9% possuem vínculo empregatício, 
sendo 33,8% na modalidade “concursado municipal’’. 

Quando indagados se estavam atuando na área como 
técnico em Patologia Clínica após o curso, 63,5% responderam 
que SIM, evidenciando um índice significativo de profissio-
nalização do curso. Contudo, se analisados separadamente 
as duas turmas (Baixada Cuiabana e Peixoto de Azevedo), 
vamos encontrar índices bastante díspares.

Na Regional Baixada Cuiabana, dos técnicos que estão 
atuando na área, observa-se que a maioria (88,2%) já traba-
lhava em laboratório de análises clínicas antes do curso e 
continuaram trabalhando depois de formados. Somente uma 
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minoria (11,8%) dos técnicos que atua na área, não trabalhava 
antes da realização do curso técnico em Patologia Clínica. 

Na Regional Peixoto de Azevedo, dos técnicos que estão 
atuando na área, observa-se que metade (56,3%) dos forma-
dos já atuava em laboratório de análises clínicas antes do cur-
so, e depois de formados continuaram trabalhando. A outra 
metade, uma parcela muito significativa de técnicos (43,7%) 
que não trabalhavam na área antes do curso, passaram a 
trabalhar depois de formados. Nota-se que a realização do 
curso modificou muito a o índice de profissionalização dos 
técnicos em Patologia Clínica nesta Regional, uma vez que 
grande parte dos mesmos não trabalhava em laboratórios 
anteriormente ao curso, e depois de formados passaram a 
atuar, mostrando um índice significativo de profissionali-
zação nesta regional. 

O Curso Técnico em Patologia Clínica na Visão do Egresso
No que diz respeito à avaliação do curso, tanto na Regio-

nal Baixada Cuiabana, quanto na Regional Peixoto de Azeve-
do, os técnicos afirmaram ser “satisfatória”, principalmente 
no que se refere à preparação dos mesmos para o trabalho. 
Entretanto, nota-se que na Regional Peixoto de Azevedo os 
índices de satisfação são maiores que na Regional Baixada 
Cuiabana, pois quando questionados da contribuição do 
curso para um melhor desempenho de práticas profissionais 
e da capacidade de solucionar problemas no trabalho após o 
curso, 100% dos técnicos afirmaram que o curso contribuiu. 
Outro ponto muito positivo nesta Regional é o fato de 92,9% 
dos técnicos se sentirem valorizados e reconhecidos nos locais 
de trabalho após o curso, fato este que demonstra a grande 
valorização do curso por parte da equipe de trabalho, do 
cliente/paciente e da sociedade. 
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18 FORMAÇÃO E PRÁTICA 
SEGUNDO OS EGRESSOS DO 

CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL 

DA BAIXADA CUIABANA*

Márcia Regina de Magalhães Baicere

INTRODUÇÃO

Analisando os conceitos e campos de atuação dos pro-
fissionais da Vigilância Sanitária (VISA) no Sistema Único 
de Saúde (SUS), verifica-se a ocorrência da amplitude da 
área e seu caráter preventivo, aparecendo o conceito de 
“risco à saúde”, e o aumento das áreas de atuação, tor-
nando-se uma prática com o poder de interferir em toda 
a reprodução das condições econômico-sociais e de vida. 

Desta forma, esse trabalho teve como objetivo ana-
lisar a contribuição da formação profissional do Técnico 
em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental (TVISA) para 
a prática profissional exercida nos serviços municipais 
de VISA, da Baixada Cuiabana, em Mato Grosso. Antes, 
atuavam nas Vigilâncias Sanitárias dos municípios do 
estado sem uma formação específica, recebendo apenas 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Marismary Horsth De Seta. Segundo orientador: 

Sérgio Pacheco de Oliveira.
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capacitações emergenciais para assumirem as complexida-
des das funções do setor da vigilância. Buscando atender 
essa clientela a Escola de Saúde Pública do Estado de Mato 
Grosso (ESPMT) realiza, desde 1996, a profissionalização 
desses trabalhadores, através do curso Técnico em Vigilância 
Sanitária e Saúde Ambiental em parceria com o Escritório 
Regional de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde. 

OBJETIVOS

O objetivo principal do estudo foi analisar a contribuição 
da formação profissional do Técnico em Vigilância Sanitária 
e Saúde Ambiental para a prática profissional exercida nos 
serviços municipais de VISA, da Baixada Cuiabana, de Mato 
Grosso. Os objetivos específicos foram: a) mapear atividades 
executadas pelos egressos da ESPMT, suas características 
sociodemográficas e sua inserção laboral atual; b) identificar 
necessidades de aprofundamento teórico e dificuldades en-
contradas no exercício profissional; c) analisar as atividades 
executadas à luz das habilidades.

METODOLOGIA

A pesquisa envolveu duas estratégias: uma foi análise 
documental sobre o assunto; e a segunda foi pesquisa de 
caráter exploratório e abordagem qualitativa, com o empre-
go de observação não participante sistemática e entrevista 
semiestruturada para coleta dos dados. Foram observados os 
aspectos estruturais das Vigilâncias e detalhes relacionados 
às atividades realizadas no momento da coleta dos dados, 
bem como a organização das atividades. Com a entrevista 
semiestruturada foram indagadas questões sobre as ativida-
des por eles realizadas, as dificuldades e facilidades encon-
tradas para o desenvolvimento das atividades. Também foi 
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possível identificar a participação em outros cursos e o que 
conseguiu ou não colocar em prática depois do curso técnico. 

Os sujeitos da pesquisa foram os TVISA formados pela 
ESPMT na turma 2004-2006, que atuam ou atuaram por 
mais de um ano nas VISA dos municípios integrantes do 
Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana.

A análise documental realizada, para efeito deste estudo, 
buscou informações em documentos referentes à educação 
profissional e às atividades de VISA, no sentido de mapear 
e realizar uma aproximação do objeto estudado.

A observação sistemática ocorreu nos meses de julho – 
setembro de 2009, realizadas no período matutino, conforme 
o horário de trabalho dos TVISA. Com a entrevista semies-
truturada foram indagadas questões sobre as atividades por 
eles realizadas, as dificuldades e facilidades encontradas 
para o desenvolvimento das atividades.

Conforme esta Resolução, o projeto de pesquisa foi 
submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisas, da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fun-
dação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), aprovado (Parecer 
nº 063/09 CAAE: 0064.0.031.000.09). Após o consentimento 
dos Secretários e aprovação do projeto pelo CEP/ENSP fo-
ram agendadas as visitas aos municípios, considerando a 
disponibilidade dos TVISA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos revelam a existência de realidades 
distintas entre os municípios, passando pelas diversidades 
socioeconômicas, dificultando muitas vezes a questão ge-
rencial. Os dados relacionam à carência de pessoal qualifi-
cado com a ausência de investimentos em capacitação e de 
mecanismos para a fixação dos profissionais qualificados 
nos municípios. A profissionalização feita pela ESPMT é 
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apontada como fator importante no sentido de preparar os 
trabalhadores para a atuação no SUS. 

Em todos os municípios estudados os profissionais 
atuantes na VISA estão investidos legalmente, por meio de 
Portaria Municipal, facilitando o desempenho de atividade 
de fiscalização e conferindo legalidade aos atos dela decor-
rentes. Não se encontrou indícios da existência de parâmetros 
oficiais para a composição das equipes de VISA, apontando 
que a estruturação depende da organização dos serviços, 
dos recursos financeiros e da visibilidade das ações de VISA. 

O Código Sanitário Municipal é o instrumento frequente-
mente apontado como de utilidade para nortear a realização 
das atividades da vigilância, geralmente são elaborados com 
base em modelos de outros municípios e da capital, e, estão 
totalmente desatualizados.

Embora uma boa estrutura não garanta uma boa qua-
lidade do processo e resultado, em uma atividade como a 
VISA, em que uma ação de Estado é executada, a estrutura 
é um ponto importante que inexiste ou se apresenta pre-
cária, em alguns dos municípios do estudo. Os serviços de 
VISA em que trabalham os TVISA apresentam falhas na sua 
estruturação física e na oferta de insumos indispensáveis, 
preferencialmente de uso exclusivo de serviço e para o bom 
andamento das atividades tais como: espaço físico reduzido, 
telefone para a comunicação e acolhimento de denúncias, 
meio de transporte para realização das ações, e equipamento 
de informática para maior agilidade do processo.

Todos os municípios realizam atividades de inspeção, 
mas os TVISA foram unânimes em relatar que há uma maior 
demanda de atuação na área de alimentos, e que muitas ações 
não são feitas por problemas estruturais e financeiros, neste 
caso são utilizadas estratégias de parcerias com instituições 
ou setores para realização da inspeção. A pressão política 
foi citada como um agravante para a descontinuidade do 
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processo relacionados às atividades de inspeção, principal-
mente nos municípios de menor porte. 

Quanto ao vínculo, muitos são contratados e aguardam 
a realização de concurso público para sua efetivação. Cons-
tatou-se que em alguns municípios o TVISA é responsável 
por todas as ações de VISA, que incluem a questão gerencial, 
a inspeção, a coleta e outras atividades inerentes ao cargo, 
o que aponta para uma sobrecarga de trabalho. 

Em relação ao curso técnico todos destacaram a im-
portância da formação para a realização de sua prática 
profissional perante os municípios. Vale destacar, que foi 
apontado pelos técnicos a necessidade de aprofundamento 
teórico de alguns conteúdos, principalmente relacionados 
ao processo administrativo e legislação;  nas atividades 
práticas e no estágio supervisionado. No entanto, apenas 
um município realiza a atividade de montagem de proces-
so administrativo, e isto, transcende a esfera de poder do 
TVISA, e provavelmente da Secretaria, já que costuma ser 
uma decisão da esfera de gestão pública municipal.

As atividades de estágio esbarram-se na necessidade de 
planejamento mais abrangente das atividades com maior 
envolvimento dos docentes e instituições parceiras. Neste 
caso, a ESPMT enfrenta alguns problemas relacionados à 
questão de professores, pela falta de profissionais capaci-
tados para o exercício da docência ou mesmo tecnicamente 
para as áreas específicas.

O cadastramento e a coleta são atividades que são reali-
zadas pelos técnicos nos municípios, principalmente a coleta 
de água. Quanto à atividade de ações educativas, apontaram 
que são realizadas, geralmente no momento da inspeção ou 
em eventos, especialmente, nas festas regionais e em eventos 
turísticos. A realização de palestras em escolas, creches e 
outros locais ainda é uma atividade pouco realizada. 
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A pouca ou nenhuma participação em cursos após a 
conclusão do curso técnico, foi justificada por alguns não 
estarem atuando especificamente na área de VISA; pelo cus-
teio da despesa para participação, muitas vezes o município 
não dispõe de recursos para permanência do técnico fora 
do município; e baixa oferta de cursos na área.

Quanto às atividades que foram colocadas em prática 
após a conclusão do curso Técnico, as mais citadas foram 
as de fiscalização e inspeção, sendo que estas ações foram 
abordadas em dois módulos específicos com aulas teóricas, 
práticas e também no momento do estágio supervisionado. 
Embora a matriz curricular contemple componentes diver-
sificados com suas competências, habilidades e bases tecno-
lógicas, percebeu-se uma atuação ainda tímida dos TVISA, 
o que se atribuiu geralmente a problemas estruturais das 
VISA, relacionados, especificamente, a questão da gestão, 
onde se inclui uma separação entre concepção e execução 
das atividades.
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19 O CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA 
DA ETSUS-SP: contribuições para o 

debate*

Maria Cecília Machado Greco

INTRODUÇÃO

Em 1989, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) do 
município de São Paulo realizou um levantamento e ve-
rificou a necessidade de formação de grande número de 
trabalhadores de nível fundamental e médio, sobretudo 
no âmbito da enfermagem. Com base nos resultados 
do levantamento feito e na experiência acumulada com 
a execução do Projeto Larga Escala pelo estado de São 
Paulo, foi criado no município, o Centro de Formação e 
Desenvolvimento dos Trabalhadores da Saúde (Cefor), 
ligado à Coordenação de Recursos Humanos (RH) da 
SMS da Prefeitura de São Paulo.

Historicamente, a situação da assistência farmacêu-
tica no município de São Paulo sempre foi deficitária, 
principalmente no que diz respeito à qualidade da for-
mação técnica de seus recursos humanos, assim como 
também no que se refere à quantidade destes que atua 
nas farmácias das Unidades de Saúde do SUS. Diante 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientador: Antenor Amâncio Filho. Participou do processo 

de orientação a Mestre Eliane de Oliveira.
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desse quadro, a área técnica de assistência farmacêutica 
da SMS, a coordenação do Curso Técnico em Farmácia da 
Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Município 
de São Paulo (ETSUS-SP) e farmacêuticos do município 
optaram por formar técnicos para a área, profissionalizando 
os funcionários sem formação específica que atuavam nas 
farmácias das unidades de saúde.

Desse modo, o presente estudo teve como objeto o Cur-
so Técnico em Farmácia da ETSUS-SP. Após seis turmas 
(2006 a 2008) terem concluído o curso sob um determinado 
currículo adotado, entendemos como relevante proceder a 
uma análise reflexiva não apenas em relação aos conteúdos 
programáticos oferecidos, verificando sua pertinência e 
atualidade diante das frequentes mudanças apresentadas 
pelo setor saúde, mas também em relação ao destino dos 
alunos egressos.

OBJETIVOS

O objetivo principal do estudo foi analisar o Curso 
Técnico em Farmácia na ETSUS-SP. Como objetivos especí-
ficos procurou: a) identificar a percepção dos egressos e dos 
docentes sobre o Curso Técnico em Farmácia; b) verificar 
as aspirações profissionais dos egressos; c) identificar se a 
participação no Curso Técnico em Farmácia proporcionou 
uma reflexão na vida profissional e pessoal dos egressos 
e docentes; d) contribuir para uma reflexão sobre o Curso 
Técnico em Farmácia na ETSUS-SP; e) reunir elementos 
para subsidiar a política de educação profissional da SMS 
de São Paulo.

As questões que nortearam toda a condução do estudo 
foram: a) se o Curso Técnico em Farmácia da ETSUS-SP 
contribui para a profissionalização dos técnicos formados; 
b) se os profissionais formados entendem o seu papel 
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no SUS e o seu trabalho nas farmácias das unidades de 
saúde; c) se a participação no Curso Técnico em Farmácia 
proporciona uma reflexão na vida profissional e pessoal 
dos docentes e alunos.

METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa de abordagem quanti-qua-
litativa executada na região sudeste do município de São 
Paulo, com a utilização de questionário aplicado aos egressos 
e de entrevistas semiestruturadas feitas com os docentes da 
turma finalizada em 2007. 

O questionário foi elaborado com perguntas fechadas 
(escolha de respostas entre duas opções), de múltipla escolha 
(apresentação de uma série de possíveis respostas, abrangen-
do vários ângulos do mesmo assunto), mistas (qualificando 
as respostas fechadas) e abertas.

O questionário foi elaborado com um total de 29 per-
guntas distribuídas em três blocos: Bloco 1: Identificação, 
Bloco 2: Mercado de Trabalho e Bloco 3: O Curso.

O projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de 
Ética e Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), tendo 
sido aprovado pelo Parecer nº 61/09.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados alcançados são apresentados a seguir:
Identificação – Os alunos tinham na sua maioria, idade 

acima de 40 anos, do sexo feminino e que já possuíam o 
ensino médio.

Mercado de Trabalho – 90% dos alunos que iniciaram 
o curso trabalhavam na farmácia, sem formação específica, 
mas infelizmente ao término deste, apenas 75% permane-
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ciam no setor, pois foram remanejados pela administração 
pública. Quase a totalidade dos alunos eram funcionários 
efetivos municipais ou estaduais.

O Curso – A totalidade dos alunos atribuiu ao curso a 
melhoria em suas práticas profissionais e de acordo com 
depoimentos dos docentes, 70% deles se sentiram mais 
respeitados e valorizados nos seus locais de trabalho, após 
o término do curso.

Pelos resultados obtidos nesta pesquisa, verificou-se que 
o Curso Técnico em Farmácia atendeu a sua finalidade, qual 
seja, a de formar trabalhadores para as farmácias do SUS, 
entendendo ser a farmácia um estabelecimento de saúde 
e que necessita de profissionais com formação específica. 

Houve, ao final do curso, um índice de satisfação de 
90%. No entanto, de acordo com os docentes e de 70% dos 
egressos, o curso deve sofrer reformulação, sobretudo no 
tocante a sua atualização. 

Nas entrevistas com os docentes fica evidente a impor-
tância da continuidade do Curso Técnico em Farmácia. O 
processo de construção do currículo e da própria participação 
no curso como docente e aluno proporcionou um crescimento 
e uma visão ampliada da profissão farmacêutica. Ao formar 
esses técnicos, os farmacêuticos docentes os percebem como 
parceiros na busca da valorização da farmácia.

O setor saúde tem se tornado cada vez mais complexo 
por conta da evolução tecnológica. Também o setor da 
farmácia vem sentindo essa mudança. Não se pode mais 
pensar de forma amadora; o próprio medicamento foi se 
sofisticando tecnologicamente e também trazendo maiores 
conhecimentos de reações adversas.

Atualmente os medicamentos fazem parte do cotidiano 
da sociedade e sem sombra de dúvida, exercem uma fun-
ção preponderante na melhoria das condições de vida da 
população, desde que sejam usados de forma racional. É 
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exatamente neste ponto que o farmacêutico tem que ocupar 
seu papel, assim como o técnico em farmácia.

Como proposta de ação, sugeriu-se uma oficina de 
trabalho para a reelaboração do currículo. Nesta pesquisa 
ficou constatado que apesar da SMS, por meio da ETSUS-SP, 
oferecer oportunidade de formação técnica adequada, os 
profissionais titulados muitas vezes não são aproveitados 
no cargo, permanecendo em desvio de função. Também 
não estão sendo contratados pelos parceiros e organizações 
sociais, pois para isso teriam que abrir mão de seus cargos 
públicos, conforme evidenciam os resultados da pesquisa. 
Algum estudo nesse sentido precisaria ser feito, já que atu-
almente o concurso público, sendo a única forma de con-
tratação desses profissionais, não tem se mostrado atrativo, 
visto que não há incentivo financeiro para os funcionários 
antigos de outras carreiras.

Com a contratação de técnicos específicos da área, uma 
outra atribuição emergiu do estudo para a ETSUS-SP. É ine-
gável que conteúdos sobre políticas públicas de saúde, assim 
como de assistência farmacêutica e outros como educação 
em saúde, ética, humanização no atendimento, são impor-
tantes para profissionais que atuam no SUS. Oferecer esses 
temas e conteúdos proporcionou aos técnicos formados na 
Escola uma diferenciação em suas atuações, se comparadas 
aos contratados. Nesse sentido, uma capacitação ou mesmo 
um tipo de especialização para todos os profissionais que 
estão no cargo, mas não tiveram oportunidade de discutir 
sobre isso nos seus cursos de formação técnica, seria muito 
importante para o serviço. Isto porque permitiria a esses 
profissionais compreender melhor o significado do seu 
trabalho no serviço público.

Outra consideração a ser feita refere-se à decisão das 
outras escolas técnicas da Rede de Escolas Técnicas do SUS 
(RETSUS) em tomar a iniciativa de se dispor a ofertar o Cur-
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so de Técnico em Farmácia, incentivando os farmacêuticos, 
mediante a experiência de São Paulo, a formar parceiros para 
que a farmácia seja vista não como um estabelecimento co-
mercial, mas de saúde. O profissional formado pela ETSUS-SP 
reconhece o limite de suas atribuições e vê no farmacêutico 
a referência técnica legítima dentro do Serviço de Farmácia.
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20 OS VÍNCULOS SUBJETIVOS COM 
O TRABALHO EM UM HOSPITAL 

PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE: 
desafios para os processos e 

dispositivos de gestão*

Maria da Conceição de Santana Lima

INTRODUÇÃO

Na sociedade ocidental contemporânea convivemos 
com um deficit de ideais e referências, forte individualis-
mo, enfraquecimento de laços sociais, não cooperação, 
culto a urgência, incertezas, busca pela qualidade total, 
entre outros. E, no sistema público da saúde, o contexto 
é de apatia burocrática, do corporativismo e da baixa 
qualidade dos serviços. 

Agregando-se a esse quadro, destacam-se outros as-
pectos, inerentes à própria essência do trabalho em saúde 
e que condicionam a qualidade do cuidado. Por ser um 
trabalho de características próprias, que lida não só com 
a vida e a morte, mas também com as intercorrências 
que afetam o trajeto entre uma e outra, há grande mobi-
lização do psiquismo desses sujeitos – onde se abriga o 
imaginário, os processos de identificação, de projeção, de 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
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transferência, de defesa – nas suas relações, condicionando 
o seu modo de interação com o “outro”, que, na abordagem 
freudiana, pode ser considerado como um modelo, um objeto, 
uma sustentação ou mesmo um adversário. Deve-se ter em 
mente que todas as organizações são também atravessadas 
por um imaginário, compartilhado pelos trabalhadores. Essa 
é uma dimensão invisível, poderosa na medida em que utiliza 
a estrutura psíquica dos indivíduos, já que eles se ligam a 
elas não apenas por vínculos materiais, mas, principalmente, 
pelos vínculos “afetivos e imaginários”.

Nesse contexto, o presente estudo foi desenvolvido 
buscando responder às questões: Que vínculos os trabalha-
dores estabelecem com o trabalho e com a organização; Que 
imaginário os trabalhadores têm acerca da instituição em que 
atuam e do seu trabalho; Como esse imaginário interfere no 
seu vínculo à organização e na qualidade do seu trabalho; 
Seria possível converter tal conhecimento em dispositivos 
para o cotidiano da gestão, de forma a contribuir para o 
investimento afetivo, simbólico, imaginário, do trabalhador 
em seu trabalho.

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo principal examinar 
os vínculos simbólicos e imaginários que os trabalhadores 
do maior hospital geral do estado mantêm com a organi-
zação e com seu trabalho, discutindo, a partir desse conhe-
cimento, possíveis dispositivos para o cotidiano da gestão 
que favoreçam a criatividade e a responsabilização desses 
trabalhadores para com seu trabalho e com a instituição. Ao 
apreender o imaginário organizacional e as representações 
psíquicas dos trabalhadores acerca da organização, tenta-se 
contribuir para a explicitação dos fatores que condicionam o 
estabelecimento dos vínculos à organização, interessando-nos 



150

mais especificamente a adesão, e identificar quais desafios os 
vínculos e o imaginário organizacional observado impõem 
para os processos e dispositivos de gestão.

METODOLOGIA

Este trabalho foi um estudo de caso. Devido à exiguidade 
de tempo, a pesquisa foi realizada no setor de pediatria do 
maior hospital geral público de Sergipe, localizado na capital, 
Aracaju. Trata-se de um estabelecimento de referência, com 
atendimento contínuo, 24h, inclusive sábados, domingos e 
feriados, assistindo não só a população daquele estado – 
Sergipe tem hoje cerca de dois milhões de habitantes – mas 
também a dos estados vizinhos, Alagoas e Bahia.

Esse hospital está sendo incorporado à Fundação Hos-
pitalar de Saúde, uma das três fundações resultantes do pro-
cesso de “Reforma Sanitária e Gerencial” do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em Sergipe, que objetiva “definir o papel do 
estado na gestão como produtor de serviços complementa-
res aos municípios, indutor de políticas e coordenador de 
sistema”, tomando por base os princípios da universalidade, 
descentralização e integralidade do SUS. É um momento de 
transição e, dentre as mudanças, a realização do concurso 
público está permitindo o ingresso de novos funcionários 
e a saída dos contratados.

Para esta investigação, foi realizado um estudo explo-
ratório, mediante encontros com a chefia/coordenação do 
setor, para apresentação do projeto. A pesquisa propriamente 
dita aconteceu por meio de observação participante – técnica 
da pesquisa qualitativa que permite uma aproximação da 
realidade local, focada no funcionamento do setor e no coti-
diano das atividades; por entrevistas individuais – quatorze 
no total, quando se atingiu a saturação dos discursos; e por 
análise documental: tive acesso ao Relatório de Auditoria 
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Interna do hospital, datado de abril de 2008, igualmente im-
portante para a compreensão do imaginário organizacional. 

Durante o trabalho de campo, a observação aconteceu nas 
diversas áreas do setor de pediatria, donde foram selecionados, 
aleatoriamente, os profissionais a serem entrevistados. Optou-se 
por entrevistar somente trabalhadores do quadro efetivo da 
instituição há mais de um ano, com o cuidado de se garantir 
diversidade de categorias profissionais e níveis hierárquicos.

Dentre os entrevistados, sete eram profissionais de nível 
superior (dentre estes, quatro eram ocupantes de cargos de 
chefia intermediária); cinco de nível médio e dois do setor 
administrativo. Somente um dos entrevistados tinha três 
anos de trabalho no hospital; os demais, mínimo de sete, 
e máximo de vinte e dois anos de trabalho na instituição.

O projeto desta pesquisa foi submetido à análise do 
Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca (ENSP-Fiocruz). A pesquisa de campo 
iniciou, apenas, após a aprovação do projeto pelo CEP/ENSP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As circunstâncias nas quais o trabalho no Hospital Públi-
co do Estado de Sergipe (HUSE) vem sendo desenvolvido – a 
grande demanda de pacientes, as insuficiências do hospital, 
a insegurança quanto ao futuro – e, na minha percepção, 
até mesmo o momento vivido por cada um, à sua maneira, 
pareciam impregnar alguns discursos com altas doses de 
pessimismo e de incerteza, ao tempo em que era perceptível 
o envolvimento afetivo dos trabalhadores com a instituição. 
Em alguns depoimentos, observei a mistura do melhor e 
do pior do hospital, em discursos nos quais se confundiam 
trabalhador, trabalho e instituição. 

Esses trabalhadores, que expressaram nas entrevistas 
suas angústias e desilusões, seu desânimo e ressentimentos, 
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parecem ainda ter o hospital como um objeto de investimento, 
por manterem uma imagem idealizada da instituição, numa 
criação imaginária que, mesmo sendo irreal “fecunda o real”. 

A fixação nesse imaginário parece não lhes permitir se 
abrir para o novo. Sua tranquilidade narcísica parece ser 
ameaçada e, somando-se a isso, um processo – que eu diria 
crônico – de desvalorização do trabalhador e de sucatea-
mento dos serviços públicos de saúde, parece tornar esses 
trabalhadores descrentes e desestimulados para propostas 
ditas inovadoras.

Esse aspecto pode sinalizar para a necessidade de os gesto-
res serem mais modestos na pretensão de instituir projetos de 
mudança “radicais”, que se confrontam com os modelos mais 
hegemônicos de gestão. Creio que há de se considerar que os 
trabalhadores do HUSE têm uma história dentro da instituição, 
não são “folhas em branco”: trazem suas concepções, valores, 
saberes, práticas, e desejam ser reconhecidos não só em sua 
singularidades, mas também naquilo que podem contribuir – 
como vimos, a demanda por reconhecimento esteve presente 
nos depoimentos dos trabalhadores.

Talvez a já referida fixação no ideal de hospital, por 
parte dos trabalhadores, seja reforçada por algumas “falhas” 
gerenciais percebidas pelos trabalhadores, que os fazem 
sentir-se deslocados dentro de uma nova realidade proposta.

Um dos desafios para a gestão, a meu ver, é introduzir o 
“novo” conciliando com o que já existe (que não chamaria de 
“velho”, mas sim de “já instituído”) para que os trabalhadores 
não se vejam como descartáveis, ou subestimados no seu ser 
e fazer. E creio ser importante também capacitar os conduto-
res dos processos de mudança, ou seja, os gestores, em seus 
variados níveis, para que possam compreender, suportar e 
interagir com os dramas intersubjetivos no palco grupal. Isso 
pressupõe considerar a dimensão intersubjetiva das relações 
de trabalho, ponto que destaco ao longo desta pesquisa.
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21DÉMARCHE ESTRATÉGICA EM 
UNIDADE MATERNO INFANTIL 

DO PIAUÍ: análise da participação na 
gestão do processo de humanização*

Maria de Jesus Dias de Araújo

INTRODUÇÃO

Criada em 2003, a Política Nacional de Humaniza-
ção (PNH) parte de conceitos e dispositivos que visam à 
reorganização dos processos de trabalho em saúde, pro-
pondo transformações em duas vertentes interligadas: nas 
formas de produzir e prestar serviços à população e nas 
relações sociais, que envolvem trabalhadores e gestores 
em sua experiência cotidiana de organização e condução 
de serviços. Defende-se a ideia de indissociabilidade entre 
a atenção e a gestão, o que aponta para a valorização e 
crescimento dos trabalhadores no momento mesmo em 
que interagem com seus pares e sua clientela (população), 
na busca de um aprendizado mútuo e contínuo. Pelo 
lado da gestão, busca-se a implementação de instâncias 
participativas de decisão (colegiados) e de horizontali-
zação das “linhas de mando”, valorizando o trabalho em 
equipe, a “comunicação lateral” e democratizando os 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Elizabeth Artmann. Segunda orientadora: 

Maria Angélica Carvalho Andrade.
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processos decisórios, com corresponsabilização de gestores, 
trabalhadores e usuários. No campo da atenção, a PNH re-
força princípios centrais do Sistema Único de Saúde (SUS), 
de acessibilidade e integralidade, avançando para o que se 
tem definido com “clínica ampliada”, capaz de acolher e 
lidar com as necessidades dos sujeitos.

O Enfoque Démarche Estratégica é um modelo de gestão 
que busca explorar as sinergias e parcerias, articulando as 
carências de racionalidade no atendimento às necessidades 
da população, privilegiando a mudança e a aprendizagem 
permanente na organização com a participação dos atores.

Apresentamos neste trabalho o relato, os resultados e a 
análise da experiência de aplicação do enfoque Démarche Es-
tratégica na Unidade Materno Infantil da Maternidade Dona 
Evangelina Rosa (MDER), no município de Teresina – PI.

OBJETIVOS

Analisar os espaços de participação dos profissionais de 
saúde na gestão e definição da missão da Unidade Neonatal 
da MDER em relação à PNH. O método foi aplicado na Uni-
dade Materno Infantil em um hospital público estadual no 
município de Teresina, com envolvimento direto dos atores 
institucionais. Os segmentos analisados foram: Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), Unidade de Cuidados 
Intermediários Neonatal (UCIN), Alojamento Conjunto de 
Alto Risco, Obstetrícia, Pré-natal, Apoio Diagnóstico e Imu-
nização. Além da apresentação da aplicação do método e de 
sua análise, a pesquisa traz entrevistas com profissionais que 
participaram da aplicação do método e demais profissionais 
que atuam na Unidade Materno Infantil da maternidade e 
cujos resultados são discutidos segundo o método de análise 
qualitativa do Discurso do Sujeito Coletivo. 
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METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos foram utilizados os 
seguintes procedimentos metodológicos: ferramentas da 
Démarche estratégica e entrevista.

Por constitui-se em um enfoque de gestão a Démarche 
potencializa a construção de propostas de ação a partir do 
consenso, valorizando as parcerias, as sinergias e o diálogo 
entre os atores envolvidos. Este enfoque embora proponha 
um movimento de mudança cultural, respeita a cultura ins-
titucional e valoriza o diálogo entre direção estratégica e os 
centros operacionais, valorizando o trabalho em equipe e a 
escuta. Os resultados desta análise fomentaram proposições 
para a construção de um Plano de Ação a ser encampado 
pela direção do hospital.

O enfoque Démarche Estratégica foi utilizado tanto para 
coleta dos dados como para sua organização. Os resultados 
foram discutidos considerando a literatura da área.

As entrevistas foram realizadas com a direção da mater-
nidade, os profissionais médicos e enfermeiros e as chefias 
do serviço selecionado: A Unidade Materno Infantil. Este 
serviço foi selecionado por oferecer atividades relaciona-
das à Humanização. Para esta pesquisa, foram realizadas 
consultas na legislação específica na área da saúde como 
os documentos oficiais do Ministério da Saúde (Legislação 
do SUS, a Política Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar, Política Nacional de Humanização e Política 
Nacional de Gestão Estratégica e participativa). Foram con-
sultados também documentos da Maternidade como: livros 
de registros, da maternidade e do berçário, faturamento da 
maternidade, relatório estatístico dos resultados perinatais 
da unidade materno infantil, livros de atendimento do ambu-
latório referente ao período de maio de 2008 a maio de 2009.
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O método só foi aplicado após as autorizações emitidas 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP-Fiocruz) (Protocolo nº 55/09 CAAE: 0075.0.031.000-
09) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da MDER (Protocolo 
nº 667/04).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira parte da análise conclui-se com as proposições 
para elaboração do plano de ação, utilizou-se a Démarche 
Estratégica como uma ferramenta de gestão. Contou com a 
participação direta dos profissionais, onde foram aplicadas as 
fases: análise do existente, segmentação, análise do valor do 
segmento, análise da posição competitiva e a construção do 
porta-fólio de atividades não foi elaborado o plano de ação, 
realizou-se proposições para elaboração do plano de  ação. 
A primeira dificuldade foi com relação ao estudo realizado 
em uma maternidade que atende urgência e emergência, e 
principalmente pela especialidade que foi selecionada a Uni-
dade Materno Infantil. No caso da UTIN e UCIN com poucos 
profissionais e a impossibilidade dos mesmos, principalmente 
os gestores, se afastassem para reuniões que demandassem 
um longo período de discussões. As discussões aconteciam 
após a visita aos leitos e nos plantões dos gestores. O que 
pesou bastante, também, foi o fato de ter poucos profissionais 
médicos e enfermeiros com disponibilidade de tempo para 
ausentarem-se dos seus setores.

Discutiu-se semanalmente e contávamos com os atores. 
Observava-se a preocupação em ser cumprida a agenda e 
percebia-se motivação para as discussões. Durante este pe-
ríodo retornamos por duas vezes à maternidade para revi-
sarmos as fases anteriores. A primeira vez para discutirmos 
os valores com relação aos segmentos, aos fatores chaves de 



157

sucesso e a possibilidade de agregação do laboratório, da 
citologia e da ultrassonografia em um único segmento que 
se chamaria apoio diagnóstico. A segunda vez para rever a 
produção com base no faturamento e para problematizar o 
fato do processo de humanização aparecer como segmen-
to e não como fator estratégico de êxito. Após discussão 
decidiu-se que o processo de humanização não seria um 
segmento, pois permite que o trabalhador em coletividade 
tenha oportunidade de expressar sua opinião, de ter diálogo 
com os níveis hierárquicos e com isto obter autorrealização 
e realizar avaliação de suas atividades.

Os diferentes discursos sobre o processo de humaniza-
ção mostram uma análise complexa dos espaços de partici-
pação e a necessidade de considerar a Humanização tanto 
como qualidade técnica do atendimento como processo de 
transformação da cultura organizacional. Desta forma, os 
espaços de participação dos profissionais de saúde foram 
analisados em relação à política de humanização, bem como 
suas potencialidades e dificuldades. 

A experiência da aplicação da Démarche apontou pro-
postas concretas para a elaboração de um plano de ação, 
em dois níveis, um mais operacional com resolutividade a 
nível local e outro de nível macro que propõe a articulação 
da rede, da referência e da contra referência e do processo 
comunicacional entre os parceiros/concorrentes. 

A PNH chama a atenção para a importância de se con-
siderar os processos subjetivos do cotidiano das unidades 
de saúde e na gestão do sistema de saúde, com o intuito de 
aprimorar as práticas de saúde. Qualifica gestores, traba-
lhadores e usuários como protagonistas da mudança nos 
modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo 
como foco as necessidades dos cidadãos. Neste sentido os 
atores envolvidos no processo de aplicação da experiência 
apontaram proposições que diz respeito à qualificação dos 
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profissionais e equipe, qualificação de profissionais em 
processos educativos, tendo a Educação Permanente em 
Saúde como estratégia. Ao rever sua forma emancipadora 
é importante salientar que tudo isto só poderá se efetivar 
se os trabalhadores tiverem a capacidade de exercer a cida-
dania nos locais de trabalho, de serem protagonistas e de 
aumentar o seu poder de trabalhador sobre o processo de 
atuação como: a cogestão e gestão participativa, que envolve 
autonomia e controle dos processos de trabalho em saúde. 

A reflexão acima traz à tona a aplicação da Démarche 
que não se faz somente a partir que preenchimento de for-
matos, mas reflete a articulação de um coletivo em torno 
de um projeto, que considera a rede, através de reuniões 
colegiadas. Trabalha-se na lógica da construção da cola-
boração, do aprofundamento das sinergias internas e de 
uma nova postura de diálogo entre os profissionais/atores. 
As reuniões com a participação dos atores permitiram a 
problematização de diversas questões. Como a missão da 
maternidade, a análise da gestão hospitalar e apontaram as 
estratégias para elaboração de um plano de trabalho para a 
melhoria da qualidade e competitividade dos segmentos e 
para uma maior integração e inserção na rede de serviços.

A Démarche Estratégica é um método participativo que 
ao ser aplicado envolve consenso e entendimento entre os 
atores envolvidos. Na maternidade ao longo do processo 
de aplicação do enfoque, foram identificadas as formas de 
diálogo entre a direção estratégica e os centros operacionais. 
Os atores envolvidos propuseram estratégias para melhorar 
o processo comunicacional entre os segmentos da Unidade 
Materno Infantil e entre os concorrentes/parceiros.
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22INTEGRALIDADE: sentido, 
construção e aplicação para os 

técnicos de enfermagem*

Marta de Fátima Lima Barbosa

INTRODUÇÃO

O exercício profissional me permitiu vivenciar a 
enfermagem no âmbito da assistência, da militância em 
uma entidade de classe pelo engajamento na Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEn) e, no âmbito da educa-
ção profissional em saúde, enquanto docente da Escola 
de Formação Técnica em Saúde Enfª Izabel dos Santos 
(ETIS) e da Escola de Saúde da Marinha do Hospital Naval 
Marcílio Dias (HNMD). Ela foi criada em 01/11/1989 com 
a finalidade de qualificar profissionalmente os servido-
res de nível médio engajados na Força de Trabalho das 
Unidades da Rede Pública de Saúde do Sistema Único 
de Saúde (SUS)/RJ.

Neste contexto, o meu lócus de atuação centra-se no 
Núcleo de Ensino do Hospital dos Servidores do Estado 
(HSE), em função da ETIS desenvolver uma gestão descen-
tralizada, fazendo-se presente em instituições hospitalares, 
nas quais ocorre o desenvolvimento didático pedagógico 

*  Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Ana Luiza Stiebler Vieira.



160

e se constituindo em cenário de estágio supervisionado para 
as turmas em formação.

Ao refletir sobre o projeto de pesquisa, dirigi o olhar 
para a experiência docente-assistencial desenvolvida com 
os trabalhadores de nível médio da área de enfermagem dos 
Serviços de Saúde da rede pública e/ou conveniada ao SUS. 
Nessa caminhada, observei pouca ênfase em abordagens 
educativas direcionadas a estes trabalhadores para a compre-
ensão da lógica do SUS e de seus fundamentos doutrinários, 
como também reduzidos encontros que permeassem uma 
discussão coletiva na equipe de saúde visando uma atenção 
à saúde de base integralizadora.

Com esta pesquisa, busquei enfatizar o princípio da 
integralidade como algo indispensável ao Sistema de Saúde, 
por acreditar que apreender este princípio como um valor e 
operacionalizá-lo na prática profissional e no cotidiano dos 
serviços de saúde implica em mudanças nos paradigmas de 
formação e de processo de trabalho em saúde, hegemoni-
camente, instituídos.

De certo que interiorizar esse princípio nos currículos 
não se caracteriza em uma tarefa fácil para as instituições 
de ensino diante da herança do modelo Taylorista/Fordista 
de racionalização dos processos de trabalho que fortaleceu a 
divisão técnica e social do trabalho em saúde, como também 
o modelo biomédico, centrado na doença ou nos procedi-
mentos necessários à intervenção na mesma.

A formação dos trabalhadores de nível médio por esse 
modelo privilegia técnicas em detrimento da formação 
política para o desenvolvimento de práticas profissionais 
que permitam a aderência de postura articulada e em rede, 
capaz de suscitar o diálogo, enquanto integrante de uma 
equipe multiprofissional e interdisciplinar.



161

OBJETIVOS

O objetivo principal do estudo foi investigar a percepção 
e a prática do princípio de integralidade entre os técnicos de 
enfermagem egressos de uma Escola Técnica de Saúde (ETIS) 
e trabalhadores de uma instituição hospitalar do SUS (HSE). 
Como objetivos específicos foram: a) perceber a concepção 
de integralidade entre os profissionais de nível técnico em 
enfermagem que atuam no HSE; b) identificar as ações de 
integralidade no processo de trabalho dos técnicos em enfer-
magem que atuam no HSE; c) evidenciar a apreensão sobre 
integralidade na formação dos técnicos em enfermagem 
egressos da ETIS e que atuam no HSE; d) apontar principais 
estratégias de ressignificação do princípio da integralidade 
na formação e prática dos técnicos de enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como 
instrumento de pesquisa a aplicação de questionários junto 
aos técnicos de enfermagem de forma a identificar a sua 
compreensão sobre o tema e as dificuldades, perspectivas 
e demandas no que concerne ao processo de trabalho e 
formação.

A pesquisa foi desenvolvida em um hospital terciário, 
unidade do Ministério da Saúde, integrante da rede SUS, 
especificamente o HSE. Os sujeitos de pesquisa referem-se 
aos técnicos de enfermagem egressos da ETIS/Núcleo de 
Ensino HSE, no período de 2001–2007, e que se constituem 
como trabalhadores lotados neste hospital. Neste período, 
o número de formandos correspondeu a duzentos e vinte 
e seis alunos e, destes, temos um quantitativo de cinquenta 
egressos localizados no HSE, em diferentes clínicas e/ou 
setores, cumprindo uma escala de 12x60 horas em plantões 
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diurnos e noturnos, que então comporiam o universo de 
sujeitos da pesquisa.

Contudo, ocorreu uma redução deste universo em função 
da necessidade de exclusão de 10 sujeitos com as seguintes 
justificativas: Recusa em participar (04); Aposentadoria (03); 
Licença-médica (02) e licença-prêmio (01), contabilizando-se 
então 40 sujeitos participantes da pesquisa com a devida 
autorização assinada no Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).

A escolha do instrumento empregado no processo da 
pesquisa considerou a possibilidade de contemplar o alcance 
dos objetivos propostos. Assim, para caracterizar a percepção 
do sentido de integralidade e como ele se constitui ou não nas 
práticas profissionais, optou-se pela aplicação de questioná-
rio estruturado com perguntas abertas. Considerando-se o 
quantitativo de sujeitos e o tempo a ser despendido por eles 
na realização das respostas (com uma média aproximada 
de 40 a 60 minutos), buscou-se um número reduzido de 
questões, mas que contemplassem as unidades temáticas 
das questões norteadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise temática das respostas obtidas pelos partici-
pantes do estudo contemplou dois grandes conjuntos que 
foram denominados como o “sentido da integralidade” e o 
“exercício da integralidade na prática profissional”. Neste 
enfoque, percebeu-se que apesar dos participantes apresen-
tarem uma dificuldade em significar em palavras o conceito 
de integralidade, essa significação está sempre relacionada 
à sua prática profissional, correlacionando com integração e 
convivência na relação entre usuário/profissional de saúde em 
prol de atendimento às necessidades de saúde apresentadas 
pelos usuários nas vinte e quatro horas em que se observa 
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a presença do técnico de enfermagem junto ao usuário 
hospitalizado. Contudo, observou-se um paradoxo entre 
o que se pretende de atendimento integral às necessidades 
de saúde e o que se pode, efetivamente atender, em função 
da gestão dos serviços e do processo de trabalho em saúde 
deficiente de recursos tecnológicos e humanos que leva o 
profissional a fazer escolhas de quais necessidades de saúde 
atender, caracterizando, na prática, o desenvolvimento de 
ações de não-integralidade. Outro destaque na significação 
de integralidade relacionado na prática profissional enfoca 
o “trabalho em equipe em prol do paciente”. Os depoi-
mentos reforçam a necessidade de que se estabeleça uma 
equipe-integração que envolva não somente os técnicos 
de enfermagem como também os demais profissionais da 
área da saúde. Outra unidade temática que se evidenciou 
relaciona-se ao “cuidado integral”, enquanto um aspecto 
estrutural no processo de trabalho da enfermagem. Contudo, 
os depoimentos enfatizam ações que privilegiam cuidados e 
procedimentos técnicos e específicos que, necessariamente, 
não garantem que todas as necessidades de saúde do usuário 
sejam contempladas. 

Os sujeitos pesquisados, atuantes em uma unidade hos-
pitalar de média/alta complexidade, apresentam um sentido 
de integralidade sempre dirigido ao sujeito que cuidam e, 
portanto, trazem o enfoque do atendimento às necessidades 
de saúde, o trabalho em equipe e a prestação do cuidado 
integral como horizontes normativos da integralidade.

Os trabalhadores pontuam questões nas quais se apreen-
dem e buscam perceber e atender as necessidades de saúde, 
porque isso está implícito em sua formação, mas que este 
atendimento implica em um trabalho de equipe que possa 
desenvolver um cuidado para além de ações que visem, 
objetivamente, a cura da doença, tendo como norteador a 
Humanização da Assistência.
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No que se relaciona a formação, eles defendem uma 
fundamentação prática de integralidade que os habilitem a 
desenvolver uma escuta sensível às necessidades do paciente 
e que, principalmente, possam ser discutidas no processo 
de trabalho em saúde, de modo a configurar mudanças nas 
práticas de cuidado que ainda se constituem em práticas 
fragmentadas pelas diversas especializações.

Fica claro que a ETIS e todo o seu corpo docente na sua 
atuação com a educação profissional, no contexto do SUS, 
têm o desafio de implementar o princípio de integralidade 
como eixo orientador da formação desenvolvida, além de 
promover articulações com as instituições de saúde em prol 
da integração escola/serviço.



165

D
is

se
rt

a
ç

ã
o

 n
º 

23A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE PARA 

CONSELHEIROS E AGENTES 
SOCIAIS NO ESTADO DE MATO 
GROSSO (2004-2006): um estudo 

sobre seu processo decisório*

Nídia Fátima Ferreira

INTRODUÇÃO

Em Mato Grosso, o Conselho Estadual de Saúde 
(CES-MT) considerou que, para atuar de acordo com o 
que lhe é preconizado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90, 
é necessário que seus conselheiros sejam qualificados 
e continuamente tenham seus conhecimentos aperfei-
çoados. Neste contexto, o Conselho, no ano de 2004, 
entendeu ser importante estabelecer uma Política de 
Educação Permanente em Saúde (PEP) capaz de propiciar 
o aprimoramento dos conselheiros e agentes sociais na 
gestão e construção do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Assim, o CES-MT constituiu um Grupo de Trabalho 
Interinstitucional (GTI), sob a coordenação da Escola de 
Saúde Pública do Estado de Mato Grosso (ESPMT), com 
o objetivo de formular e coordenar a construção PEP. A 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientador: Marcelo Rasga Moreira.
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política e o plano de ações que a colocaria em prática foram 
construídas em oficinas regionais e aprovadas em reunião 
ordinária do CES, porém, as atividades decorrentes dessas 
propostas não foram implementadas. 

OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi analisar o processo 
decisório da Política de Educação Permanente em Saúde para 
Conselheiros e Agentes Sociais do Estado de Mato Grosso 
(2004/2006). Como específicos foram: a) mapear as etapas, 
reuniões e debates travados no processo decisório da PEP; 
b) identificar, a partir do mapeamento produzido no item 
cima, motivos que possam ter influenciado a não-implan-
tação dessa política de Educação Permanente; c) analisar, 
a partir das relações (embates e alianças) travadas pelos 
atores políticos que participaram do processo decisório, os 
motivos identificados.

METODOLOGIA

Foram utilizadas fontes secundárias, como documentos 
que registraram as ações colocadas em prática e as relações 
travadas neste processo; atas das reuniões do CES-MT, e 
PEP para Conselheiros e Agentes Sociais. As atas foram or-
ganizadas e sistematizadas cronologicamente, no tocante ao 
assunto da construção da PEP com a intenção de reproduzir, 
com o máximo possível de clareza, o que ocorreu no processo 
decisório. Desta maneira, o corpus foi metodologicamente 
trabalhado em dois eixos: cronologia e relações (embates 
e alianças) travadas pelos atores políticos participantes 
do processo decisório da PEP, procedimentos típicos da 
análise documental utilizada em estudos qualitativos. Para 
melhorar o rendimento de tais procedimentos e reforçar as 
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estratégias metodológicas que lidam com a assimetria de 
interesses, foram incorporados à dissertação determinados 
pressupostos da técnica de análise de discurso, em especial 
o que se refere à ênfase na compreensão do papel social 
desempenhado pelo ator político como determinante para 
a fala que este produz.

O trabalho de pesquisa que resultou nesta dissertação foi 
desenvolvido a partir de atas que são documentos oficiais, 
públicos e de livre acesso ao cidadão, cabendo ao CES-MT 
divulgá-los. Portanto, nesta dissertação, os dados trabalhados 
derivam de fontes já publicadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A hipótese inicial do estudo era a de que, por ter sido 
a etapa de formulação da PEP marcada por tantos e tão 
acirrados embates, a não implantação dessa política para 
Conselheiros e Agentes Sociais era presumida/inevitável. Ao 
longo da pesquisa realizada, em especial durante a leitura das 
atas e durante a categorização dos fatos lidos, esta hipótese, 
ao menos em sua parte mais geral, foi sendo confirmada. 

Há dois importantes cenários para os embates que in-
viabilizaram a implantação da PEP: o já tradicional embate 
entre usuários e poder executivo; e o que se refere à definição 
das instituições responsáveis pela educação permanente de 
conselheiros. Interessante notar que estes dois embates, que 
acontecem, com maior ou menor grau de acirramento, em 
grande parte dos conselhos brasileiros, são aqui concretizados 
pelo embate entre CES-MT, mais especificamente por seus 
conselheiros usuários, e o GTI, na figura de sua ESPMT. As-
sim, pode-se, com um maior refinamento, localizar CES-MT 
e ESPMT como os protagonistas dos embates. 

É um tanto surpreendente que, no que diz respeito ao 
primeiro cenário, constate-se que, embora joguem papéis 
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não desprezíveis, os conselheiros que representam o poder 
público no CES-MT não são, nos embates relativos à PEP, 
os principais representantes do governo do estado do Mato 
Grosso, papel ocupado pela Escola de Saúde Pública. 

Atendo-se ao segundo cenário, que reproduz a tensão 
gerada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), que con-
sidera que a educação permanente de conselheiros deve ser 
atribuição de conselheiros e não ‘da academia’ (embate que 
se refletiu no veto do CNS à participação de ‘acadêmicos’ na 
relatoria da XIII Conferência Nacional de Saúde e está con-
cretizado na resolução do CNS sobre educação permanente), 
reforça-se o embate do CES-MT com a ESPMT, que passa a 
ser vista como ‘academia’ e, pior, uma academia do poder 
executivo estadual. 

Ambientados nesses cenários, os principais embates tra-
vados no processo decisório da PEP podem ser sintetizados 
em uma disputa intensa destes atores políticos para terem 
preponderância nas etapas de formulação, implementação 
e mesmo execução da PEP. Neste sentido, os dois principais 
atores buscaram protagonizar – quando não buscaram ter a 
exclusividade – de todas estas etapas do processo decisório. 

Os conselheiros usuários apresentaram maior poder 
de negociação com outros segmentos, fortalecendo-se no 
CES-MT e amparando-se em um discurso nacionalizante, 
que relaciona diretamente CES e CNS, considerando que 
o processo de educação permanente é tarefa intransferível 
de conselheiros. Por outro lado, a ESPMT parecia não ter 
força suficiente para debater suas proposições, tornando o 
GTI (do qual era o principal ator político), sobretudo para os 
usuários, uma instância que representava o poder executivo 
e, por isso, ilegítimo. Tal circunstância foi reforçada pela ação 
da ESPMT que, em uma ação típica do poder executivo, rea-
lizou as oficinas a despeito da não deliberação do CES-MT. 
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De qualquer forma, foi possível perceber que as posturas 
compreendidas por um ator político como soluções, repre-
sentavam, para outro, problemas e usurpação de interesses 
legítimos. Qualquer proposta que não segue o recomendado 
pelo CNS seria entendida pelos usuários como usurpação 
de um direito. Frente a essa situação, os embates desenca-
deados no CES-MT, no que se refere à PEP, tinham como 
foco principal o GTI e o papel que este desempenhava, ou 
seja, o de usurpador. Diversos foram os momentos em que a 
legitimidade do GTI foi questionada, embora este tenha sido 
criado pelo próprio CES-MT com a finalidade de formular, 
coordenar e acompanhar a Política Estadual de Educação 
Permanente para Conselheiros e Agentes Sociais. E, por isso, 
as ações desenvolvidas eram sempre seguidas de críticas 
pelo pleno do CES-MT. 

Ainda que a PEP tenha sido oficializada na etapa de 
formulação, as relações de embate e aliança travadas em seu 
desenrolar foram fundamentais para delimitar o desenho da 
política e, por isso, contaminou a etapa de implementação. 
Dessa forma, o processo de formulação da PEP, que foi cons-
truído a partir do predomínio de embates e enfretamentos 
(não diretamente ao GTI, mas entre este e o CES-MT), tinha, 
per si, a tendência de gerar uma implementação com maior 
grau de problema, e nele a política formulada inclinou-se 
para ser redesenhada na prática pelos implementadores. 
No caso aqui estudado, os dois atores – CES-MT e ESPMT 
– disputaram o exercício do papel de formulador, implemen-
tador e executor da PEP. De forma sui generis, tal disputa 
pode, de maneira sintética, ser considerada como a principal 
motivadora dos embates travados e a responsável pela não 
implantação da PEP.

O estudo do processo decisório em políticas públicas 
poderá contribuir para evidenciar e compreender os pro-
blemas que levaram a não implementação de uma política e 



170

isto é fundamental para a gestão pública, sobretudo quando 
envolve as relações do poder executivo com o CES-MT. 
Justifica-se ainda a necessidade de construir, no campo 
específico estudos que permitam suprir lacunas na área 
do conhecimento que possam contribuir com as correções 
de rota e de gestão, apoiando a resolução de problemas da 
gestão pública, além de disseminar experiências asseguradas 
cientificamente colaborando na implantação de um SUS re-
solutivo, de qualidade e com participação e controle social. 

A partir da leitura dos referenciais teóricos que orien-
taram a análise das atas e de posse dos resultados apresen-
tados é possível inferir que no CES em relação ao processo 
de formulação da PEP, este tinha uma participação pouco 
articulada entre os conselheiros, porém os conselheiros usu-
ários apresentaram maior poder de negociação com outros 
segmentos, fortalecendo-se no CES-MT e abrindo dessa 
forma possibilidades para o uso de métodos de influência.

Constatou-se que na grande maioria das vezes nas dis-
cussões da PEP não se chegavam a um consenso e no jogo 
do poder existente fatores como interesses divergentes e 
confrontos pessoais se sobressaiam. Pode-se concluir que, 
no CES-MT havia uma escassez de capital social – ou seja, 
relações de confiança, solidariedade e cooperação dissemi-
nadas – e, portanto, escassez de elementos indispensáveis 
para que o Conselho se constituísse de efetivo canal de 
democratização das decisões e de controle social.
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24CARACTERIZAÇÃO DOS 
DOCENTES DO CURSO DE 

QUALIFICAÇÃO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE 

MATO GROSSO*

Nilene Duarte

INTRODUÇÃO

Desde 2004, o Ministério da Saúde tem proposto 
políticas direcionadas para a formação e Educação Per-
manente dos trabalhadores de saúde em todos os níveis 
de escolaridade, adotando a Educação Permanente como 
estratégia fundamental para dar nova organização às 
práticas de atenção, gestão e controle social. Essas meto-
dologias foram disseminadas e passaram a ser adotadas 
com a implantação dos polos de formação, capacitação e 
educação permanente em saúde do Programa Saúde da 
Família. Essa iniciativa amplia seu potencial, tornando-se 
uma política de educação e desenvolvimento para o SUS, 
por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, instituída por portaria.

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Helena Machado. Participou do processo 

de orientação a Mestre à época Neuza Maria Moysés.
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Com as mudanças no modelo assistencial e a inserção 
de trabalhadores desqualificados no mercado de trabalho, o 
governo implantou Programas para preparação de pessoal 
da saúde. Com este movimento e a trajetória dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), grandes conquistas foram 
alcançadas, como por exemplo, a base legal da atividade. Os 
processos de formação e qualificação destes trabalhadores 
consistiam, até então, em prepará-los para o exercício de 
suas atividades por meio de treinamentos pontuais nos 
módulos do Introdutório da Saúde da Família. Nesse con-
texto o Ministério da Saúde investiu na profissionalização 
desses trabalhadores, visando prepará-los para uma atuação 
integrada e em conformidade com a proposta da Estratégia 
Saúde da Família.

A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, em conso-
nância com a Política de Profissionalização dos Trabalhadores 
da Saúde, deparou-se com o desafio de identificar, preparar 
e acompanhar os profissionais-docentes para a atuação nos 
cursos de qualificação dos ACS. Assim, este é o foco deste 
estudo. 

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo principal, analisar as ca-
racterísticas gerais e específicas do conjunto de docentes do 
curso de qualificação dos ACS da Escola de Saúde Pública de 
Mato Grosso, na Regional de Saúde da Baixada Cuiabana no 
período de 2006 a 2008. Como objetivos específicos foram: a) 
levantar os dados contidos na ficha cadastral dos docentes; 
b) identificar se os docentes selecionados atendem ao perfil 
preconizado no processo seletivo para a qualificação do ACS; 
c) comparar os dados levantados com o perfil preconizado 
no processo seletivo; d) caracterizar estes docentes nos seus 
diversos aspectos a partir das informações obtidas, e) con-
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tribuir dando subsídios à Política de Formação profissional 
executada pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso.

METODOLOGIA

A opção metodológica adotada foi de estudo descritivo, 
tendo como foco a análise das características gerais e espe-
cíficas dos docentes que atuaram na Regional de Saúde da 
Baixada Cuiabana no período entre 2006 e 2008. O estudo 
com a perspectiva de subsidiar a reformulação da Política 
de Formação profissional executada pela Escola de Saúde 
Pública de Mato Grosso. 

Para tal, foram levantados dados e informações contidos 
na ficha cadastral dos docentes; identificação dos docentes 
selecionados quanto ao atendimento ao perfil preconizado 
no processo seletivo; comparação dos dados levantados com 
o perfil preconizado; caracterização dos docentes nos seus 
diversos aspectos.

Para o desenvolvimento da proposta foi adotada uma 
metodologia de caráter quali quantitativo, por meio de 
um estudo descritivo/analítico. Este estudo teve caráter de 
pesquisa descritiva, com aplicação de questionário no esta-
do de Mato Grosso, mais especificamente na Regional de 
Saúde da Baixada Cuiabana, constituída por 11 municípios: 
Cuiabá, Poconé, Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos 
Guimarães, Nova Brasilândia, Jangada, Nossa Senhora do 
Livramento, Planalto da Serra, Santo Antônio de Leverger 
e Várzea Grande.

A pesquisa ocorreu em duas fases complementares. 
Na primeira fase, foram realizadas análise documental, 
para averiguação dos dados e dos docentes e informações 
pertinentes a qualificação dos ACS. Na segunda fase, foi 
realizada a distribuição e aplicação, consolidação e análise 
dos questionários. Foram sujeitos deste estudo os docentes 
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do curso de qualificação dos ACS da Escola de Saúde Pública 
de Mato Grosso, na Regional de Saúde da Baixada Cuiabana 
no período entre 2006 e 2008 que manifestaram sua anuência 
à participação na pesquisa. O universo da pesquisa foram 
52 enfermeiros (docentes) inseridos na ESF.

Atendo ao dispositivo, Resolução nº 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, o projeto de pesquisa bem como o ins-
trumento de coleta de dados (questionário) foram enviados 
para o Conselho de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP-Fiocruz) que após a sua aprovação, foram então 
iniciados os trabalhos de campo e levantamento dos dados 
cadastrais dos docentes, que foram mantidos em sigilo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evidenciou-se que o quadro de docentes, em sua totali-
dade, é composto por enfermeiros que atuam nas Equipes de 
Saúde da Família. O maior contingente é constituído de mu-
lheres, reafirmando a feminilização expressa nas profissões 
da saúde, estão na faixa etária de 30 e 50 anos. Observa-se à 
ausência de envolvimento dos profissionais médicos, também 
responsáveis pela capacitação/qualificação dos ACS. Acredi-
ta-se que tal fato se deve aos baixos valores dos pagamentos 
de hora-aula oferecidos o que faz com que não se sintam 
motivados. O maior contingente de docentes tem mais de 
11 anos de formado, com qualificação (Pós-Graduação) em 
Saúde Pública e poucos na área da Saúde da Família, em sua 
totalidade participou de capacitação pedagógica oferecida 
pela Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, bem como tem 
conhecimento da realidade local onde ministraram o curso, 
possuem vinculo de trabalho com as Secretarias Municipais 
de Saúde, através de contratos temporários caracterizando 
a precarização do trabalho. O vínculo de trabalho com a 
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Escola se deu de maneira informal, onde os docentes foram 
convidados e selecionados através de currículo para atuar 
no curso. Vale ressaltar que a precarização do vínculo de 
trabalho é uma constante vivenciada pelos profissionais de 
saúde, gerando insatisfações, insegurança, dificuldade no 
gozo dos direitos trabalhistas instabilidade no emprego e 
alta rotatividade dos mesmos entre os municípios, compro-
metendo a continuidade da prestação da assistência à saúde.

O duplo vínculo é uma característica comum e a ativi-
dade docente acaba por ser exercida em condições pouco 
favoráveis (nas brechas das jornadas de trabalho), o que 
significa, na maioria das vezes, professores cansados por 
uma jornada de trabalho normalmente de oito horas, sem 
tempo para preparo de suas atividades docentes, estão 
motivados pela necessidade de complementação salarial. 
O multiemprego tornou-se uma forma de compensar as 
perdas salariais, apesar dos riscos e prejuízos para a assis-
tência e para a saúde do trabalhador. Contudo, acredita-se 
que a maioria dos docentes utiliza os critérios de avaliação 
compatível com Projeto Político Pedagógico da Escola de 
Saúde Pública de Mato Grosso. 

Como se pode depreender a partir da resposta à ques-
tão aberta do questionário, a avaliação dos docentes sobre 
a importância do Curso para os Agentes Comunitários de 
Saúde é muito positiva. O que reforça a necessidade de oferta 
de cursos de Educação Profissional para os ACS e reveste 
de importância ainda maior, a formação pedagógica dos 
docentes desses cursos, calcada em princípios básicos do 
SUS e da Estratégia Saúde da Família.
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25 O PROCESSO DE TRABALHO 
DA EQUIPE DE APOIO 

INSTITUCIONAL COM FOCO NA 
GESTÃO DO TRABALHO E DA 

EDUCAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 
NO ESTADO DA BAHIA*

Renata Maria de Oliveira Costa

INTRODUÇÃO

Esse estudo pretende analisar o processo de trabalho 
da equipe de Apoio Institucional da Diretoria de Atenção 
Básica (DAB), da Superintendência de Atenção Integral 
à Saúde (SAIS), da Secretaria da Saúde do Estado da 
Bahia (SESAB). O processo de trabalho desta equipe, 
que é desenvolvido no âmbito da gestão estadual, será 
analisado com foco na gestão do trabalho e da educação 
na saúde. Essa reflexão sobre o processo de trabalho dos 
apoiadores institucionais da DAB/SESAB baseia-se num 
conceito ampliado de trabalho, que não o restringe a um 
processo produtivo.

A política normativa que orientou a organização da 
atenção básica, na década de noventa e no início deste 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Inês Carsalade Martins. Participou do 

processo de orientação a Mestre à época Márcia Teixeira.
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século – Normas Operacionais Básicas (NOBs) e Norma Ope-
racional da Assistência Saúde (NOAS) – e objetivou induzir a 
mudança do modelo de atenção, apesar dos avanços, não foi 
suficiente para atender às singularidades e à complexidade 
inerente à produção de saúde, na realidade das equipes de 
atenção básica/saúde da família. Essa normatização, tam-
pouco foi eficiente, no sentido de estabelecer diretrizes a 
fim de orientar a gestão estadual - tendo em vista o foco na 
expansão/consolidação do processo de municipalização – a 
redefinir suas competências, na construção de uma rede de 
saúde solidária. Contudo, considera-se um avanço, a publi-
cação da Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) que 
além de outras definições, dispôs sobre responsabilidades 
de cada esfera de governo, incluindo as competências das 
secretarias estaduais de saúde.

Assim, o texto apresenta o modelo a partir do qual a 
gestão estadual da saúde se estruturou e se organizou para 
gerir essa política, a implantação e implementação de uma 
Política Estadual de Atenção Básica (PEAB), que se propôs a 
considerar especificidades regionais; o Apoio Institucional, 
como um dos eixos principais desta política, que pretende 
reorientar a organização e o modelo de gestão da DAB/
SESAB.

OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi analisar o processo 
de trabalho da equipe de Apoio Institucional com foco na 
Gestão do Trabalho e da Educação, na Diretoria da Aten-
ção Básica na SESAB. Como objetivos específicos foram: 
conhecer o perfil dos apoiadores institucionais da DAB-BA; 
sistematizar as características do processo de trabalho e dos 
espaços de educação permanente na agenda da equipe de 
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Apoio Institucional e analisá-las à luz da gestão do trabalho 
e da educação na saúde.

As perguntas norteadoras para a condução deste estudo 
foram: Quais as características do processo de trabalho e 
de educação permanente dos apoiadores institucionais da 
DAB/SESAB; Como a gestão do trabalho e da educação na 
saúde vem sendo inserida nesse processo, na agenda desses 
apoiadores. Para respondê-las, e considerando o tempo dis-
ponível, optou-se metodologicamente por um estudo de caso.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo sobre o processo de 
trabalho de 17 trabalhadores de saúde, que atuam na imple-
mentação do apoio institucional; eixo da política estadual de 
atenção básica e da organização dos processos de trabalho da 
diretoria. Este quantitativo representa uma amostra de 65% 
da equipe de apoiadores institucionais, que, no momento 
contava com 26 trabalhadores. Para alcançar os objetivos 
desse trabalho foram utilizados os seguintes métodos: análise 
documental, auto aplicação de questionário e uma oficina.

Os documentos levantados e analisados são portarias, 
resoluções, relatórios diversos, apresentações, bem como 
alguns planos de ação e planilhas eletrônicas utilizados pelos 
apoiadores para o registro e acompanhamento de processos 
e projetos. Além das fontes que legalizam o trabalho da 
gestão nesse âmbito, foram identificados materiais (outras 
fontes) desenvolvidos pela própria equipe.

Para coletar as informações sobre o perfil, o processo 
de trabalho e de educação permanente, escolheu-se a auto 
aplicação de um questionário semiestruturado à equipe de 
apoiadores. No sentido de complementar os dados coletados 
através desse instrumento, foi realizada uma oficina que teve 
como principal objetivo: discutir os resultados preliminares 
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dos questionários respondidos, experimentando o método 
da roda. A oficina teve um caráter pedagógico, além de 
constituir um espaço de pré-divulgação dos resultados. A 
realização dessa “roda” estimulou uma reflexão coletiva 
dos apoiadores sobre seus processos de trabalho, permitiu 
observar diretamente a aplicação do método e introduzir 
conceitos de gestão do trabalho e de educação para a equipe.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil encontrado foi uma equipe jovem, com idade 
média de 33 anos; feminina; em sua maioria com tempo de 
atuação institucional/na função recente, cerca de dois anos. 
São profissionais de saúde qualificados e com relativa expe-
riência anterior na atenção e/ou na gestão da atenção básica. 
Observou-se a precariedade dos vínculos empregatícios 
com diferentes remunerações para o exercício da mesma 
função/carga horária (40 horas semanais). Os trabalhadores 
terceirizados, que é a maioria, recebem salários superiores 
aos com vínculo efetivo ou cargo comissionado, sendo esses 
últimos os que recebem os menores salários. 

O grupo de apoiadores institucionais é multiprofissional, 
composto por oito categorias citadas por ordem decrescente 
de presença: enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, 
assistente social, nutricionista, farmacêutico e médico. A 
participação nos Grupos de Trabalho (GT), também reco-
nhecido como Unidades de Produção, espaço coletivo mon-
tado para estimular a produção e a construção de sujeitos e 
coletivos organizados que funcionam como um dispositivo 
e podem ter um caráter transitório; demandam desde a ela-
boração de projetos até a produção de material normativo, 
instrutivo e didático pedagógico. Dentre os sete principais 
GT em relação a participação dos apoiadores destacam-se 
o GT Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o GT 
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Qualificação –  relacionado ao Curso de Especialização em 
Saúde da Família com ênfase na Implantação das Linhas de 
Cuidado – e o GT ACS. 

Das fontes e instrumentos de informação utilizados pre-
dominam o uso de relatórios de visita e planilhas específicas 
(elaboradas pela própria equipe), seguidos pelos planos de 
ação e os sistemas de informação oficiais. Os relatórios de 
gestão, as atas das reuniões e o geoportal são menos utili-
zados. A internet constitui uma importante ferramenta no 
trabalho do apoio institucional.

A gestão do trabalho e da educação, como política trans-
versal envolve todos os projetos da PEAB, com um maior 
reconhecimento dos projetos relacionados aos processos 
educativos. O Curso de Especialização em Atenção Básica 
com ênfase na Implantação das Linhas de Cuidado reali-
zado em parceria com a Escola Estadual de Saúde Pública 
e Núcleos Microrregionais de Implantação das Linhas de 
Cuidado e de Educação Permanente da Atenção Básica, 
constitui-se uma das principais estratégias de educação 
permanente da diretoria. 

Na percepção dos apoiadores, o quantitativo de traba-
lhadores é insuficiente. O estudo sinaliza intensa carga de 
trabalho e importante investimento na construção de espa-
ços de educação permanente, de um processo de trabalho 
democrático, com forte motivação político-ideológica.

O processo de trabalho do Apoio Institucional possui 
uma dinâmica complexa e singular, contudo reconhecer 
suas características, como está estruturado e organizado 
permitiu identificar elementos para reflexão/discussão sobre 
o trabalho dessa equipe com um olhar da gestão do trabalho 
e da educação na saúde.
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26A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: a 

experiência do Projeto Larga Escala 
no município de Natividade/RJ*

Sandra Ferreira Gesto Bittar

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste trabalho é o Curso de For-
mação Profissional do Auxiliar de Enfermagem, realizado 
no município de Natividade, estado do Rio de Janeiro, 
nos anos de 1995 a 1997, pela Escola de Formação Técni-
ca em Saúde Enfª Izabel dos Santos (ETIS), vinculada à 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ). 

O curso se constituiu, face ao seu pioneirismo, em 
um marco para os profissionais de saúde daquele mu-
nicípio, posto que, até a década imediatamente anterior, 
as políticas de formação do trabalhador da saúde pou-
co se ocupavam do pessoal de nível médio, apesar do 
expressivo número de profissionais existentes no setor 
apresentando qualificação insuficiente para o exercício 
de suas atividades.

Um dos motivos para a realização do estudo foi o 
fato de que, no Brasil, a formação dos profissionais da 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
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saúde, está fortemente vinculada ao modelo biológico, tor-
nando suas práticas centradas na atenção individualizada 
e ajustadas a multicausalidade do processo saúde/doença. 
Uma das inovações que o Sistema Único de Saúde (SUS) 
traz para essa realidade é que, para dar cumprimento aos 
princípios e diretrizes que o orientam, faz-se necessário 
que as práticas incorporem e considerem um saber que 
contribui para redefinir os processos de trabalho, de 
maneira a considerar os determinantes sociais. Colabo-
rar para fortalecer essa visão de mundo, que posiciona 
e compreende o homem como centro das preocupações, 
é uma das expectativas contidas neste estudo.

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo geral estudar efeitos 
ocorridos na prática profissional dos egressos da rede de 
saúde, relacionados com a formação profissional do auxi-
liar de enfermagem realizada pela ETIS, no município de 
Natividade/RJ, no período de 1995 a 1997.

Como objetivos específicos foram: a) descrever o 
processo de implantação e implementação do curso de 
formação do auxiliar de enfermagem no município; b) 
identificar, segundo os egressos, os efeitos produzidos 
na rede básica de saúde em Natividade, em decorrência 
do curso de formação do auxiliar de enfermagem e, c) 
propor medidas para instituir um processo de avaliação 
dos cursos ministrados aos trabalhadores da área da saúde 
pela ETIS. Pretende-se, por fim, que os resultados que 
emergiram da efetivação deste estudo seja subsídios para 
o debate contemporâneo, sobre a formação profissional 
em saúde em geral e, em particular, a promovida pela 
referida Escola.
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METODOLOGIA

O estudo foi de natureza descritivo-analítica, tendo seu 
foco na análise de informações e dados, e objetivou identifi-
car relações, causas, efeitos e outros aspectos considerados 
necessários à proposta do estudo. Ao pretender trabalhar 
no universo dos valores e atitudes, a pesquisa se deu em 
caráter qualitativo.

A pesquisa foi desenvolvida no município de Nativida-
de/RJ, local onde foi implantado e desenvolvido o Projeto 
Larga Escala (PLE). Participaram como sujeitos da pesquisa 
os egressos do Curso de Auxiliar de Enfermagem realizado 
pela Escola, no período de 1995 a 1997.

O universo proposto no estudo constava inicialmente 
de 21 egressos, sendo que 18 participaram e 3 não compa-
receram, desses, 2 justificaram a ausência e 1 aposentado 
ficando este estudo com uma população de 18 egressos, que 
representaram 85,7% da proposta inicial.

O encontro, previamente agendado, ocorreu no auditório 
do Centro Municipal de Saúde de Natividade, em junho de 
2009, com duração em torno de duas horas. 

A coleta de dados só se iniciou após parecer favorável do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) 
(nº 81/2009). No desenvolvimento da pesquisa, a aplicação do 
questionário somente ocorreu após prévio e livre consentimento 
dos respondentes, sendo garantido o anonimato dos parti-
cipantes. Os documentos analisados foram somente aqueles 
disponibilizados e autorizados pelo responsável da instituição.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram que: 100 % dos respondentes 
são do sexo feminino; a maioria (38,9%) está na faixa etária 
entre 41 e 50 anos e 50% são casadas. Quanto à escolaridade, 
27,8% possuem 3º grau, 11,1% 3º grau incompleto, 44,4% 
ensino médio, 11,1% ensino médio incompleto e 5,5% ensino 
fundamental. Destaca-se que 83,3% das egressas encontram-
-se desenvolvendo atividades relacionadas à saúde e 16,7% 
não atuam na saúde. O curso de formação profissional de 
auxiliar de enfermagem, em conformidade com as egres-
sas, contribuiu para melhorar a prática, além de promover 
mudanças significativas nos aspectos humanístico, ético e 
no comprometimento com a sociedade.

Este estudo se coloca na defesa da formação profissional, 
onde a ETIS, em parceria com os municípios comprometidos 
com a melhoria da qualidade da assistência, desenvolve 
uma proposta de ensino-aprendizagem condizente com os 
anseios e necessidades dos trabalhadores da saúde.

Ter vivido o PLE oportunizou verificar a possibilidade 
de aplicação de uma estratégia política socialmente inte-
grada aos princípios e diretrizes do SUS. A proposta peda-
gógico-metodológica do PLE certamente transcende outras 
propostas até então desenvolvidas na formação de qualquer 
nível, seja elementar, médio ou superior.

O SUS, tal como está proposto, é um exemplo de or-
ganização de serviços de saúde em processo, para tanto 
necessita de profissionais integrados à realidade atual. Não 
basta apenas capacitação técnica, mas são também necessá-
rios liberdade de criação e autonomia de ação. Oportunizar 
a todos os atores envolvidos uma maior participação no 
processo coletivo de viver a construção de novos caminhos 
compreende um entendimento da forma que se inserem, os 
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efeitos e as finalidades quando atuam como sujeitos ativos 
e críticos neste caminhar.

Os dados obtidos e as análises realizadas sugerem trans-
formações significativas com a implantação e desenvolvi-
mento do curso de auxiliar de enfermagem, utilizando a 
proposta do PLE. Observa-se um forte compromisso delas 
com a melhoria da atenção à saúde, considerando o curso 
como demarcador de crescimento pessoal, profissional e 
institucional.

Das transformações ocorridas, citadas, algumas estão 
relacionadas com a gestão dos serviços e outras diretamente 
com a clientela, podendo traduzir que a aquisição de conhe-
cimento técnico-científico pelas egressas, além de outras 
habilidades e atitudes, com destaque para as relacionadas 
à humanização, ética, compromisso, vem contribuindo para 
elevar a qualidade dos serviços de saúde.

Ademais, o estudo permitiu que fossem sugeridas as 
seguintes recomendações e proposições: o fortalecimento 
da Rede de Escolas Técnicas do SUS, mediante uma con-
tínua troca de conhecimento entre estados, municípios e 
instituições, priorizando e direcionando investimentos para 
o desenvolvimento de recursos humanos.

Buscar estreitar relações entre a Secretaria de Estado de 
Saúde e Defesa Civil  (SESDEC-RJ) e as demais Secretarias 
Municipais de Saúde com o objetivo de continuidade de 
parceria com a ETIS – SESDEC-RJ, objetivando qualificação 
e/ou educação permanente dos trabalhadores da saúde.
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27 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

um estudo da Escola Técnica do SUS 
Profª. Ena de Araújo Galvão*

Sílvia Helena Mendonça de Moraes

INTRODUÇÃO

A missão da Escola Técnica do Sistema Único de 
Saúde (ETSUS) Profª. Ena de Araújo Galvão é a forma-
ção e qualificação de trabalhadores de nível médio do 
SUS, com o oferecimento de cursos de formação profis-
sional inicial e continuada e de formação técnica como: 
Enfermagem, Saúde Bucal, Radiologia, Hemoterapia, 
Análises Clínicas, entre outros. Para cumprir a sua mis-
são, essa escola procura seguir a política de educação 
permanente preconizada pelo Ministério da Saúde e tem 
como perspectiva a pedagogia das competências. Sendo 
a grande maioria dos alunos formada por trabalhadores 
do SUS, procura-se propiciar a aproximação da realidade 
do trabalho vivenciada pelo aluno ao seu processo de 
aprendizagem, priorizando o uso de metodologias ativas. 
Quanto à avaliação, há nos projetos de cursos informa-
ções que estabelecem parâmetros para se construir dados 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 
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sobre as aprendizagens dos alunos de modo coerente com 
os pressupostos metodológicos adotados por essa ETSUS. 
Entretanto, a ausência de um espaço capaz de permitir aos 
professores reflexão sistematizada sobre esse processo faz 
com que a avaliação seja realizada isoladamente, sem um 
acompanhamento sistemático coletivo para saber se ela 
atende aos seus propósitos.

A relação entre educação e trabalho permeia os textos 
legislativos educacionais, sendo uma das finalidades a quali-
ficação do educando para o mundo do trabalho. A educação 
profissional, por sua vez, se constitui como modalidade 
educativa que deve priorizar o desenvolvimento de aptidões 
para a vida produtiva. Tanto a Constituição Federal quanto 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) colocam a 
educação profissional na confluência de dois direitos que 
são fundamentais ao cidadão: o direito à educação e o direito 
ao trabalho, à profissionalização.

O trabalho em saúde apresenta algumas especificidades: 
ele se pauta no contato humano e na relação entre as pessoas; 
produz e mantém a vida, buscando satisfazer as necessi-
dades biológicas e sociais, tendo o desafio de identificar e 
reconhecer o ser humano em sua plenitude; é um trabalho 
reflexivo, pois as decisões a serem tomadas necessitam de 
vários saberes os quais provêm de várias instâncias.

Em Mato Grosso do Sul, parte dos trabalhadores de 
nível técnico/auxiliar exerce suas ocupações sem a devida 
qualificação. Parece que a necessidade dos serviços de saú-
de é tão urgente que o processo educativo não consegue 
acompanhar e, por isso, muitas vezes, emprega-se primeiro 
esses trabalhadores para depois pensar na formação dos 
mesmos. Foi assim com os atendentes de enfermagem, com 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e com os auxilia-
res de saúde bucal. Há, no estado, outros trabalhadores de 
nível técnico/auxiliar, no setor saúde, que provavelmente 
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realizam seus serviços sem a devida formação, como os 
“gesseiros” (técnicos em imobilizações ortopédicas), os 
atendentes de farmácia, entre outros. Cabe à referida ETSUS 
propor, formular e executar cursos de educação profissional 
que atendam às necessidades de formação e qualificação de 
todos os trabalhadores de nível médio da saúde.

Nesse sentido, o estudo teve como questões norteadoras: 
Como é realizada efetivamente a avaliação da aprendizagem 
dos alunos da Escola; há coerência entre a avaliação que está 
prevista e prescrita nos projetos de cursos e a avaliação da 
aprendizagem realizada pelos professores.

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi analisar (modelos e práti-
cas) da avaliação da aprendizagem da ETSUS Profª. Ena de 
Araújo Galvão. Como objetivos específicos tem-se: analisar 
os projetos dos cursos técnicos, tendo como foco a ques-
tão da avaliação discente; analisar os planos de ensino ou 
programas e os instrumentos de avaliação utilizados pelos 
professores; analisar o modo como os professores represen-
tam suas práticas, quanto ao processo de avaliação; sugerir 
possíveis mudanças nos processos de avaliação da ETSUS.

METODOLOGIA

Os dados e informações foram coletados através da 
leitura e análise de (1) documentos da Escola Técnica: a) 
projetos dos cursos técnicos em: saúde bucal, radiologia, he-
moterapia e enfermagem; b) planos de ensino ou programas 
dos referidos cursos; c) instrumentos de avaliação utilizados 
pelos professores; (2) questionário com o objetivo de produ-
zir informações para a análise do processo de avaliação da 
aprendizagem na Escola; (3) entrevistas semiestruturadas, 
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que buscou aprofundar junto aos professores, temas pre-
sentes nas análises dos documentos e dos questionários, 
além de outros aspectos relevantes sobre suas práticas no 
processo de avaliação.

Foram analisados cinco projetos de cursos executados no 
período de 2003 a 2008: 1) Projeto do curso Técnico de Enfer-
magem; 2) Projeto do curso Técnico em Saúde Bucal/2003; 
3) Projeto do curso Técnico de Radiologia – Radiodiagnós-
tico; 4) Projeto do curso Técnico de Hemoterapia; 5) Projeto 
do curso Técnico em Saúde Bucal/2005. Esta pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fun-
dação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz). Nesses termos, foi 
elaborado e entregue para todos os participantes o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, que assegura o sigilo 
da identidade dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pelas informações levantadas nos projetos de cursos 
analisados, consideramos que a ETSUS Profª. Ena de Araújo 
Galvão buscou realizar um modelo formativo de avaliação. 
Entretanto, pelas respostas aos questionários e falas dos pro-
fessores, como também pelos planos de ensino, identificamos 
que o processo de avaliação da aprendizagem, na prática, 
parece se aproximar mais de uma avaliação com função 
somativa, e, portanto, dentro de um modelo tradicional de 
avaliação, levando em consideração os seguintes aspectos: o 
modo como entendem a função da avaliação (para verificar 
o conhecimento obtido pelo aluno), a forma como obtêm 
o resultado final (através de médias ou soma de notas), a 
prioridade que atribuem ao aspecto cognitivo e o momento 
em que a maioria realiza a avaliação da aprendizagem (no 
meio ou ao final da disciplina). 
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Destacamos a maneira diversificada que os professo-
res assinalaram ter avaliado os alunos da escola, não se 
restringindo apenas à prova escrita (apesar desta ter tido 
prioridade). Consideramos esse fator positivo, pois diver-
sificar os instrumentos de avaliação oportuniza aos alunos 
evidenciarem suas diferentes formas de aprender e, ao pro-
fessor, garante a possibilidade de analisar a aprendizagem 
do aluno sob diferentes dimensões e ângulos. Contudo, mais 
que diversificar os instrumentos avaliativos, é preciso evitar 
o seu uso de maneira aleatória, sem intenção educativa de 
investigar como está se dando o processo de aprendizagem 
de cada aluno. 

O fato de a prova escrita ter sido o instrumento de 
avaliação mais utilizado na ETSUS pode ser devido aos 
professores acreditarem que, se não utilizarem esse tipo de 
instrumento, significaria que os alunos não estariam sendo 
devidamente avaliados. Muitos professores consideram que 
avaliação é sinônimo de prova. 

Mesmo que a maioria das respostas tenha indicado a 
prioridade da avaliação dos aspectos cognitivos, seguida 
pela avaliação dos aspectos afetivos, percebemos, talvez, 
uma preferência dos professores em estabelecer critérios 
para os aspectos afetivos em detrimento aos demais aspec-
tos. Os planos de ensino corroboram essa análise, uma vez 
que somente apresentaram critérios para o aspecto afetivo. 
A avaliação dos aspectos afetivos era normalmente quanto 
às questões de comportamento, interesse, participação. 
Consideramos que na educação profissional a avaliação dos 
aspectos afetivos deve ir além dessa investigação e caminhar 
para uma dimensão mais abrangente do ser-ético profissio-
nal. Constatamos também que os aspectos afetivos apesar 
de serem avaliados tanto quanto os aspectos cognitivos, não 
eram levados em conta, na mesma proporção, na decisão 
sobre o resultado final de cada aluno. 
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Verificamos que o aspecto psicomotor ou as habilida-
des práticas parecem se constituir como uma dimensão do 
saber que não é prioritária para os professores da escola, 
pois não percebemos ênfase na avaliação desse aspecto em 
nenhum dos documentos analisados. Isso pode denotar pelo 
menos duas possibilidades: há precariedade na formação 
dos alunos, já que se prioriza o aspecto cognitivo em detri-
mento ao psicomotor e afetivo, parecendo não se enfatizar 
a relação da teoria com a prática nos processos formativos; 
ou há precariedade no sistema de avaliação da Escola, que 
não consegue avaliar o aspecto psicomotor adequadamente.

Constatamos que os três aspectos (cognitivos, afetivos 
e psicomotores) eram avaliados na escola, geralmente, de 
maneira desarticulada, realizando avaliações individuais 
para cada aspecto, não possibilitando a relação entre os 
mesmos no processo de aprendizagem.

Entendemos que os projetos dos cursos, apesar de pre-
verem a avaliação da aprendizagem em um modelo forma-
tivo, apresentavam lacunas que dificultariam sua efetiva 
realização, como, por exemplo, não estavam definidos os 
objetivos da avaliação e nem critérios avaliativos, permitindo 
que cada professor decidisse para que estaria avaliando os 
alunos e o que seria levado em consideração nesse processo. 
Consideramos importante que já na elaboração dos projetos 
de cursos, leve-se em consideração o modelo de avaliação 
da aprendizagem que pretende, para que o currículo possa 
contribuir na realização da mesma. 
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28 O PERFIL DE COMPETÊNCIAS 
DO TRABALHADOR DE NÍVEL 

TÉCNICO NO CAMPO DAS 
VIGILÂNCIAS*

Tânia Kátia de Araújo Mendes

INTRODUÇÃO

Diante da necessidade de implementação do processo 
de descentralização das vigilâncias, muitos trabalhado-
res de nível médio foram transferidos do nível estadual 
para o municipal ou contratados pelos municípios para 
atuarem na estruturação de tais serviços. Muitos desses 
trabalhadores não tiveram acesso à formação específica 
para atuação na área, o que se torna a demanda importante 
para a política de desenvolvimento dos trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Daí, surge a necessidade 
estratégica de promover, de forma permanente, qualifi-
cação/educação profissional aos trabalhadores inseridos 
nesses serviços. Nesse contexto, observa-se que a partir 
de 2004 houve significativos investimentos na educação 
profissional. Em Alagoas, o Centro Formador de Recursos 
Humanos (RH) e a antiga Escola de Auxiliares de Enfer-
magem, historicamente formando para enfermagem, se 
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transformaram na Escola Técnica de Saúde Profª. Valéria 
Hora (ETSUS-AL), ampliando assim o seu leque de atuação. 
Em 2006-2007 essa instituição recebeu dos municípios uma 
solicitação para implantar uma nova modalidade de curso, 
o curso técnico em vigilância em saúde. O reordenamento 
das ações preventivas, assistenciais e de promoção da saúde 
no Brasil demandou e continua a demandar novas práticas 
na Gestão, no Controle Social e na Assistência, assim como 
exige das instituições formadoras de pessoal para saúde, 
a revisão de muito de seus pressupostos. A ETSUS-AL 
não tendo experiência anterior em formação profissional 
no campo das vigilâncias e, diante da necessidade de efe-
tivar o planejamento curricular para esse novo curso, fez 
a seguinte pergunta: Qual será o perfil de competências 
desse trabalhador; Quem é esse trabalhador que está nas 
vigilâncias hoje; Qual a percepção e expectativa dos serviços 
em relação a ele.

OBJETIVOS

Esse estudo teve como objetivo delinear o perfil de 
competências do trabalhador de nível técnico no campo das 
vigilâncias, através do relato de seu cotidiano. Conhecer 
quem são, quais são as suas práticas, como foram prepara-
dos para a função que exercem e quais as suas dificuldades. 
Também se propôs, ouvir gestores municipais de saúde em 
relação às suas percepções e expectativas quanto à partici-
pação desses trabalhadores na implementação das práticas 
no campo das vigilâncias.
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METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo exploratório, de abordagem 
qualitativa, que utilizou a técnica de entrevista semiestru-
turada para coleta de dados. Aconteceu a partir de uma 
aproximação com o cotidiano de práticas dos trabalhadores 
de nível médio das vigilâncias municipais no Estado de 
Alagoas e com gestores municipais de saúde.

Para realização das entrevistas foram utilizados dois 
roteiros semiestruturados, um para trabalhadores e outro 
para gestores. O primeiro roteiro foi organizado em duas 
etapas. Na primeira, foram levantados dados referentes 
à escolaridade, formação profissional, função, tempo na 
função e gênero. Na segunda etapa, foram levantadas 
as atividades que estes trabalhadores desenvolvem, as 
capacitações realizadas, as dificuldades enfrentadas, 
inclusive as de natureza pedagógica, a existência ou 
não de articulação das ações das vigilâncias entre si, das 
vigilâncias com outros setores e especificamente com os 
serviços da atenção básica.

Junto aos gestores municipais de saúde, buscou-se co-
nhecer sua percepção sobre o desempenho dos trabalhadores, 
as dificuldades e facilidades encontradas em relação a esse 
desempenho, conhecimentos que julgavam importantes para 
compor a formação nesse campo e suas expectativas quanto 
às contribuições que eles poderiam oferecer no sentido de 
melhor organizar as práticas no setor.

O estudo foi aplicado em seis municípios de diferentes 
segmentos populacionais, selecionados por sorteio, onde se 
buscou conhecer e interpretar a sua realidade, com o foco nas 
seguintes categorias de análise: Quem são esses trabalhado-
res, o que fazem e quais suas dificuldades e necessidades; 
Percepções e expectativas dos gestores municipais de saúde 
em relação à sua prática. 
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Todos os sujeitos convidados a participar do estudo 
colocaram-se altamente receptivos e após assinarem o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a entrevista 
foi iniciada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que 85% da Força de Trabalho que integram 
o campo das vigilâncias no universo estudado é de pessoal de 
nível médio, sendo que 100% não têm formação específica para 
atuação na área. São capacitados por meio de treinamentos 
para determinados fazeres, evidenciando uma preparação 
para atuar em um mero recorte da realidade. Analisando-se 
os documentos oficiais, observou-se que, de forma geral, as 
atribuições definidas para eles, vêm sendo de certa forma, 
cumpridas, mas na maioria das vezes sem compreensão da 
realidade como um todo e sem conhecimento do resultado 
das suas atividades. São realizadas enquanto tarefas pres-
critas por coordenadores, configurando que são tratados de 
fato como meros executores de prescrições técnicas, de nor-
matizações, legislações e ações de controle e erradicação de 
doenças, como se supunha ao iniciar esse estudo. A partir da 
interpretação desses resultados, onde estiveram envolvidos: 
o ensino, a gestão e os trabalhadores, foi possível delinear 
um perfil de competências para esses trabalhadores de nível 
técnico que integram as equipes das vigilâncias, levando-se 
em consideração: as legislações, os manuais técnicos da área, 
as experiências concretas dos sujeitos, seus saberes formais já 
adquiridos, os saberes informais advindos da sua inserção na 
sociedade, da sua cultura, assim como dos saberes acumulados 
nas atividades de trabalho. A investigação do cotidiano dos 
trabalhadores das vigilâncias e das percepções e expectativas 
da gestão municipal em relação a eles apontam que muitos 
desafios vêm associados às novas Legislações.
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Quanto à opção metodológica para qualificação do traba-
lhador, evidenciou-se de fato a supremacia dos treinamentos 
curtos para o trabalho, para o “fazer”, em detrimento de 
processos formadores ampliados. Os entrevistados se quei-
xaram que quando ocorrem as “capacitações”, nem todos 
são contemplados. E através dos relatos pôde-se constatar 
que de fato esses treinamentos representam recortes de uma 
realidade, onde a depender do tipo de treinamento cada um 
aprende um determinado fazer, ficando preparado para 
realizar “aquela” atividade específica que apenas é parte 
de um todo, todo esse, que os trabalhadores desconhecem.

Após estabelecer o diálogo com alguns documentos 
formais que norteiam as práticas desses trabalhadores, de 
fato verifica-se que eles vêm desempenhando muitas das 
atribuições que lhes são cobradas. Realizam procedimentos 
técnicos contidos nas listagens de atividades criadas por al-
gumas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), contidos nos 
manuais de normas e rotinas, nas Diretrizes Nacionais para a 
Prevenção e Controle das Endemias do Ministério da Saúde 
(MS) e em outros documentos e legislações ministeriais.

São trabalhadores que não compreendem o todo do seu 
processo de trabalho e conforme foi percebido nas falas, 
isso os torna inseguros e em conflito diante das diversas 
situações enfrentadas no cotidiano de sua vida profissional. 
Seguramente pode-se entender que o processo de trabalho 
em saúde carece de um trabalhador que realize muito mais 
do que atribuições e procedimentos técnicos.

Deve-se destacar as tensões observadas nas falas de 
gestores e trabalhadores, em pontos muito significativos, 
que remetem à necessidade de revisão urgente das nossas 
práticas. Como pode, num mesmo local, o gestor interpretar 
os fatos de um jeito, o trabalhador já pensar de outro e não se 
encontrarem para conversar sobre o trabalho? Evidenciado 
está que se não caminharmos numa nova perspectiva de 
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atuação profissional, de gestão e de formação em saúde, 
não estaremos caminhando em direção ao que está demo-
craticamente preconizado pelo SUS.

No intuito de fortalecer a Política de Desenvolvimento 
dos Trabalhadores do SUS, que propõe a formação profis-
sional para uma prática cidadã, considera-se que o objetivo 
do estudo foi atingido, já que, a partir do cotidiano das 
vigilâncias, havendo envolvimento do ensino, dos gestores 
e dos trabalhadores, foi possível delinear um perfil de com-
petências desses trabalhadores de nível médio que integram 
as equipes das vigilâncias, levando-se em consideração os 
documentos oficiais (legislações, manuais técnicos, protocolos 
municipais), as experiências concretas dos envolvidos, seus 
saberes formais adquiridos, os saberes informais advindos 
da sua inserção na sociedade, da cultura, assim como os 
saberes acumulados nas atividades de trabalho.

O perfil aqui delineado deverá em etapas posteriores ser 
submetido à validação junto aos profissionais e trabalhadores 
da área para que venha a servir de referência para o desenho 
curricular e execução do curso de formação técnica no campo 
das vigilâncias e assim contribuir para a reorganização das 
práticas no campo das vigilâncias.
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29 A FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO 
DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: limites e 
possibilidades para a Gestão do 

Trabalho e a Educação em Saúde*

Tereza Cristina da Fonseca Guimarães

INTRODUÇÃO

A área de Recursos Humanos em saúde vem ama-
durecendo suas teses ao longo do processo de evolução 
e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
movimento e Reforma Sanitária que teve como ápice 
a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (8ª 
CNS/1986) incluiu um conjunto de formulações para 
a área de recursos humanos. A Constituição Federal 
(1988) incorpora as recomendações da 8ª Conferência, 
estabelecendo a saúde como direito de todos e dever do 
Estado e ainda o ordenamento da formação de recursos 
humanos na área da saúde como sendo uma ação de 
extrema importância.

Uma das ações mais estruturantes da área de Recur-
sos Humanos (RH) foi a criação, em 2003, no primeiro 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Alicia Dominguez Ugá. Segundo orien-

tador: Antenor Amâncio Filho.
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mandato do presidente Lula, no âmbito do Ministério da 
Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde (SGTES), com dois departamentos, o de Gestão e 
Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) e o de Gestão 
da Educação em Saúde (DEGES). É sobre a ação dos depar-
tamentos que este estudo irá tratar no que diz respeito às 
suas diretrizes políticas, seus limites e possibilidades de 
intervir, tendo em vista os efeitos oriundos do processo 
de flexibilização dos vínculos de trabalho no SUS para os 
enfermeiros na Estratégia Saúde da Família (ESF).

Este estudo trata das questões que envolvem a flexi-
bilização com precarização dos vínculos de trabalho dos 
enfermeiros na ESF, procurando confrontar com os limites e 
possibilidades oferecidos pelas ações e políticas de Gestão do 
Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde. 
Considerando o tema da flexibilização há que se entender 
o processo histórico da Reforma de Estado no Brasil, a Re-
gulação do Trabalho em Saúde e o Mercado de Trabalho 
em Saúde. A categoria de Enfermagem ocupa uma função 
estratégica na política de organização da atenção básica na 
ESF, o que inviabiliza vinculações precárias, pois fragiliza 
sua fixação no exercício profissional. 

OBJETIVOS

Uma vez que o foco é analisar as propostas de ação e 
diretrizes políticas que convirjam com a desprecarização dos 
vínculos de trabalho dos enfermeiros na ESF, consideramos 
verificar quais os limites e possibilidades dessas diretrizes 
políticas prioritárias do Ministério da Saúde na Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, como nosso 
objetivo geral.

A hipótese é de que, apesar da abrangência e esforços 
gerados na implantação das ações e políticas do SGTES, elas 



200

são obstaculizadas diante da fragilidade dos vínculos de 
trabalho existentes hoje, principalmente para os enfermeiros 
da ESF. Mesmo compreendendo a história brasileira em 
que flexibilizar as relações de trabalho foi correlacionada 
ao componente indutor do Estado mínimo e que isso gerou 
no serviço público a minimização da força de trabalho e o 
esvaziamento do seu potencial isso por si só nos remete a 
algumas análises e reflexões.

Como medida de abordagem ao objeto desse estudo 
definir os seguintes objetivos específicos: 1) analisar a Agenda 
Positiva das áreas de Gestão do Trabalho e da Educação – SG-
TES, junto aos seus dois departamentos DEGERTS e DEGES 
do Ministério da Saúde; 2) analisar a flexibilização dos vín-
culos de trabalho no Brasil na área da saúde em seu contexto 
histórico; 3) relacionar as políticas de gestão do trabalho e da 
educação em saúde com o enfrentamento da flexibilização 
dos vínculos de trabalho dos enfermeiros da ESF.

METODOLOGIA

Para que pudéssemos atingir os objetivos propostos e 
construir uma discussão acerca das políticas de recursos 
humanos e a flexibilização com precarização dos vínculos 
para os enfermeiros na ESF, foram feitas abordagens analíti-
cas e descritivas de natureza quanti-qualitativa. O primeiro 
passo metodológico foi a revisão bibliográfica da literatura 
e conhecer o arcabouço político em que estamos inseridos, 
buscando o histórico brasileiro até o momento a respeito da 
flexibilização e da Reforma do Estado.

A análise abrangeu o período da constituição da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em 
Saúde, com seus dois departamentos no Ministério da 
Saúde. Buscamos também confrontar o que era, antes da 
constituição da SGTES, com o que foi implementado e o 
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que resultou para o enfermeiro na ESF na vinculação no 
processo de trabalho.

Foram utilizados como fonte documental para estudo, 
relatórios de pesquisa, documentos e sites oficiais, portarias, 
políticas e diretrizes do Ministério da Saúde e instâncias de 
gestão como Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS) principalmente as produções liga-
das à área de RH. 

A respeito das questões da ética em pesquisa científicas 
foram respeitados os protocolos legais e o projeto depois de 
aprovado em Banca de Qualificação foi apreciado e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP-Fiocruz) em julho de 2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levando em conta o que objetivamos neste estudo po-
demos concluir que, embora o enfermeiro nesse programa 
não seja a categoria mais precarizada pelos municípios, 
sua condição ainda não é de total amparo social. Mesmo 
sabendo que a segunda maior modalidade de vinculação 
do enfermeiro é o Estatutário, precisamos colocá-lo em pri-
meiro e único ou vincular pela via Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). A vinculação CLT, embora não expressiva 
para os enfermeiros aparece na pesquisa em crescimento de 
aplicação. A vinculação por prestação de serviço se apresenta 
irrelevante para os enfermeiros da ESF. Contudo, 100% dos 
enfermeiros com contrato indireto de trabalho, nos muni-
cípios de mais de 500 mil habitantes permanecem na ESF 
por mais de 5 anos. Contrariando a média de permanência 
nacional de apenas 2 a 4 anos. Indicando o quanto as polí-
ticas de desprecarização têm que incentivar e monitorar a 
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vinculação formal e legal como a mais vantajosa e não ao 
contrário. A rotatividade expressa nos dados de permanência 
dos enfermeiros é passível de intervenção, afinal o percen-
tual de até 1 ano e de 2 a 3 de permanência chega a quase 
40%. Se os municípios de mais 500 mil habitantes pagam 
os melhores salários e oferecem maiores incentivos com 
vinculação indireta dos enfermeiros e a expansão da ESF 
com terceirização acontece nos municípios de 100 a 500 mil 
habitantes, são motivos para o seu monitoramento. No campo 
da educação, a pesquisa constata que os enfermeiros querem 
mais Mestrados e Doutorados, além das especializações, e 
o DEGES deverá olhar nesse horizonte. A participação em 
eventos científicos, para área são plenamente incorporados 
na construção desses profissionais, assim como as produ-
ções científicas, logo planejar ou incrementar as produções 
existentes é uma forma de estímulo.

Podemos refletir que o mundo moderno em que se fala 
do fim do trabalho pode ser uma das justificativas para os 
arranjos que se constituíram na vinculação dos trabalhadores 
ou que a sociedade moderna não almeje mais uma carreira 
que o fixe em seu local de trabalho até a aposentadoria. Se 
isso for um processo de evolução explicado na sociologia 
do trabalho, vamos ter que repensar a saúde no SUS e os 
arcabouços legais que amparam o trabalho em saúde.

Esta lógica não poderia ser empregada no serviço 
de saúde; afinal, apesar de estar no setor terciário, tem 
especificidades e por isso não “enxugamos” as institui-
ções de saúde, não dispensamos força de trabalho pela 
incorporação tecnológica e não deveríamos terceirizar as 
atividades finalísticas. 

Mesmo sabendo que a segunda maior modalidade de 
vinculação do enfermeiro é o estatutário, precisamos colocá-lo 
em primeiro e único ou optar pela vinculação via CLT. A 
vinculação CLT, embora ainda não expressiva para os enfer-
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meiros, aparece na pesquisa em crescimento de aplicação. 
Isso favorece o amparo legal dos enfermeiros e somado à 
vinculação por prestação de serviço, que se apresenta de 
maneira irrelevante, nos revela uma desprecarização no 
vínculo desses profissionais na ESF. 

Contudo, 100% dos enfermeiros têm contrato indireto 
de trabalho, nos municípios de mais de 500 mil habitantes 
permanecem na ESF por mais de 5 anos, contrariando a 
média de permanência nacional de apenas 2 a 4 anos. In-
dicam o quanto as políticas de desprecarização têm que 
incentivar e monitorar a vinculação formal e legal como a 
mais vantajosa e não ao contrário. A rotatividade expressa 
nos dados de permanência dos enfermeiros é passível de 
intervenção, afinal o percentual de até 1 ano e de 2 a 3 anos 
de permanência chega a quase 40%.

Mesmo com a carga horária, estando na margem do 
preconizado pela ESF e o valor do salário estar na expec-
tativa dos enfermeiros, ainda há rotatividade profissional. 
Essa é uma questão que podemos avaliar como resultante 
do processo de competitividade entre municípios ou como 
resultante por não ser a primeira escolha de trabalho dos 
enfermeiros, fazendo com que se desmobilizem rapidamente. 
Hoje o componente ideológico e a mobilização para formação 
são bem significativas para que a escolha seja feita. 
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30 A IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO MODULAR 

E INTEGRADO EM SAÚDE DA 
FAMÍLIA NO ESTADO DE MATO 

GROSSO: contribuições para o 
monitoramento e a avaliação no lato 

sensu*

Vanessa Thaís Bonfim Vilas Boas

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a implantação do Sistema 
Único de Saúde segue sucessivas mudanças impres-
sas por um processo normativo que regulamenta as 
relações sociais no sistema de saúde brasileiro. Desta-
ca-se neste contexto, a adoção da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) pelo Ministério da Saúde, em 1994, cujos 
principais desafios se constituem em reorganizar os 
serviços de saúde com ênfase na Atenção Primária à 
Saúde (APS) e impulsionar o processo de ruptura do 
paradigma assistencial vigente. Tais mudanças inci-
dem na demanda por profissionais com competências 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) complexas, 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 1 – 2008 - 2009. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Helena Magalhães de Mendonça.
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no sentido de assumirem uma postura de compromisso 
com um novo “modo de fazer saúde”.

A Escola de Saúde Pública do Mato Grosso (ESPMT), 
desde a sua criação em 2000, tem contribuído com a quali-
ficação dos profissionais das equipes de Saúde da Família 
(SF), desenvolvendo programas de Pós-Graduação lato sensu, 
seja em formato de residência multiprofissional ou de espe-
cialização. O Curso de Especialização Modular e Integrado 
em Saúde da Família (CEMISF) da ESPMT, com clientela de 
médicos, enfermeiros e odontólogos inseridos em equipes 
de SF do estado, foi criado com o objetivo em desenvolver 
nesses profissionais as habilidades necessárias à assunção 
das funções inerentes à ESF.

O presente estudo refere-se à implementação de quatro 
turmas do CEMISF da ESPMT, no período de 2005 a 2006, nos 
municípios de Cáceres, Tangará da Serra, Barra do Garças e 
Sinop. A ESPMT mantém como seu eixo prioritário a forma-
ção e qualificação de profissionais para atuarem em APS/SF. 
Daí a relevância deste estudo avaliativo e da delimitação das 
seguintes questões: a) o curso de Especialização em Saúde da 
Família realizado pela ESPMT foi implementado de acordo 
com o planejado; b) que fatores facilitaram e/ou dificultaram 
a implementação dos cursos; c) que fatores foram obstáculos 
ou facilitaram aos alunos a conclusão do curso.

OBJETIVOS

O trabalho teve por objetivo geral avaliar o processo de 
implementação das quatro turmas do CEMISF implementa-
das de 2005 a 2006, com vistas à melhoria e consolidação do 
processo de formação de especialistas em Saúde da Família 
no âmbito da ESPMT. Pretende-se alcançar este resultado 
por uma descrição da intervenção, pela análise da influência 
de fatores dos contextos (político e organizacional) sobre a 
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implementação do curso, facilitando e/ou dificultando-a; pelo 
conhecimento da percepção dos alunos acerca dos fatores 
que facilitaram e/ou dificultaram a conclusão do curso; e, 
finalmente, pela construção e validação de indicadores que 
possibilitem o monitoramento e avaliação dos cursos de 
especialização em Saúde da Família.

METODOLOGIA

Este estudo constituiu-se numa pesquisa avaliativa da 
implementação do CEMISF, com foco no processo e que 
adota como estratégia o estudo de caso. Pelo fato desse curso 
ter sido realizado pela ESPMT, no período de 2005 a 2006, 
nos municípios do interior de Mato Grosso: Sinop, Tangará 
da Serra, Barra do Garças e Cáceres – quatro localidades 
diferentes, com contextos que também eram múltiplos ou 
distintos – os estudos de caso possibilitaram elucidar as 
características próprias de cada contexto.

Para alcançar os objetivos delineados, foram utilizados 
dados de origem primária e secundária, oriundos de várias 
estratégias de coleta: (1) análise documental dos registros 
disponíveis sobre o curso – projeto/plano de curso, crono-
gramas de execução dos módulos de cada turma, currículos 
dos professores, apostilas do curso, fichas de inscrição dos 
alunos, diários de classe; (2) questionários semiestrutura-
dos, autoaplicáveis, contendo perguntas fechadas e abertas, 
destinados aos alunos, docentes e coordenadores locais; (3) 
questionário semiestruturado, com perguntas fechadas e 
abertas, preenchido por entrevista com o coordenador central 
do curso; (4) entrevista com roteiro estruturado, realizada 
com o sujeito que atuava como gestor da ESPMT na época 
em que as turmas foram realizadas.

Os participantes da pesquisa foram os alunos que cur-
saram todos os componentes curriculares do curso, estando 
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aptos a seguirem à etapa de elaboração da monografia. Além 
destes, participaram o diretor geral da escola na época da 
implementação do curso, um técnico da ESPMT que exerceu 
a atribuição de coordenador central do curso, coordenadores 
locais e um grupo de docentes que ministraram pelo menos 
um componente curricular nas quatro turmas do curso e que 
também tenham orientado a elaboração de monografias.

A pesquisa, protocolada no CEP/Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) sob o nº 59/09, teve 
parecer de aprovação do referido comitê no dia 15/06/09.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O CEMISF foi concebido no período de maior expansão 
da ESF em MT, com o objetivo de atender às necessidades 
de educação permanente dos profissionais que nela atuas-
sem. Além disso, desejava-se sair do modelo de realização 
de capacitações temáticas pontuais e desarticuladas, que 
retiravam os profissionais de suas unidades de trabalho por 
longos períodos, gerando acúmulo de demandas e conflitos 
com população e gestores. 

Assim, a concepção do CEMISF, reunindo e integrando 
as capacitações nas diferentes áreas temáticas demandadas, 
buscou responder à necessidade de desenvolvimento de um 
núcleo comum para a fundamentação da atuação em Saúde 
da Família, bem como instrumentalizar o profissional para 
o enfrentamento resolutivo dos problemas de saúde mais 
relevantes em seu lócus de atuação.

Considerando o perfil profissional dos alunos verificou-se 
que os enfermeiros eram maioria, representando mais da 
metade dos alunos matriculados em todas as turmas. Ob-
servou-se a predominância de mulheres (71,8%) e pessoas 
na faixa etária compreendida entre 31 – 40 anos (53,8%). 
Vale ressaltar a presença de um contingente de 33,3% de 
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profissionais com idade superior a 40 ano. Um percentual 
de 88,9% dos alunos informou estar atuando de 6 – 9 anos 
em Saúde da Família, o que aponta para uma tendência de 
fixação dos profissionais na ESF.

O estudo permitiu identificar a influência relevante de 
fatores dos contextos político e organizacional, determinando 
os problemas ocorridos no processo de implementação do 
CEMISF. Questiona-se a priorização dada à intervenção no 
âmbito da política da gestão estadual vigente na época de 
sua realização. Embora o curso tenha sido concebido como 
uma das principais estratégias para a implantação do novo 
modelo de atenção à saúde no estado, especialmente entre 
os atores da escola, isto não ocorreu nos níveis mais centrais 
de gestão (SES-MT), bem como na instituição de ensino 
como um todo.

Diante dos fatores que dificultaram a implementação, 
é recomendável o esforço da instituição de ensino na busca 
da efetivação de sua autonomia administrativa e financeira, 
já garantida legalmente, uma vez que isto conferiria maior 
eficiência aos processos. Sabe-se que tal decisão foge da go-
vernabilidade total da instituição e, para tanto, articulações 
e negociações com instâncias como o Conselho Estadual de 
Saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde  (CO-
SEMS), Conselho Estadual de Educação, a própria (SES-MT) 
e o apoio das Redes de escolas públicas de saúde poderiam 
facilitar essa tomada de decisão pelo governo do estado.

Para que o processo ensino aprendizagem fosse con-
duzido dentro da metodologia da problematização, faz-se 
necessário um acompanhamento pedagógico eficaz, bem 
como na capacitação dos docentes, o que foi uma fragilidade 
apontada pelo estudo. A escola deve investir no fortalecimen-
to das equipes pedagógicas para o efetivo acompanhamento 
in loco, mantendo uma relação mais próxima com alunos, 
professores e coordenadores.



209

Ainda que a promoção da mudança do modelo assis-
tencial e a reorganização dos sistemas de saúde a partir da 
APS dependam de outros fatores além da capacitação dos 
trabalhadores, como políticas adequadas, gestão eficiente, 
investimentos financeiro, em recursos estruturais e humanos 
em quantidade e qualidade suficientes, as opiniões dos egres-
sos do CEMISF deixam claro a contribuição do curso para 
seu desenvolvimento profissional levam a concluir que este 
tipo de intervenção deve ter investimentos e continuidade, 
de modo a ampliar o acesso à formação a mais profissionais 
que atuam na Saúde da Família no estado.
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31AS ESTRUTURAS DE GESTÃO DO 
TRABALHO NAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MATO 
GROSSO DO SUL*

Ana Lúcia da Silva 

INTRODUÇÃO 

Com a constituição do SUS no final da década de 1980, 
mais fortemente na década de 1990, surge novo paradigma 
do trabalho na saúde, tendo o trabalhador como objeto 
central em uma discussão que enfoca a gestão do trabalho, 
planejamento, qualificação do trabalhador e do trabalho, 
fazendo com que os gestores sejam provocados por essa 
nova agenda. Contudo, este “paradigma” não passou 
de mais uma formalidade dos fundamentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), uma vez que os trabalhadores e 
o trabalho em saúde na década passada não evoluíram o 
tanto que seria necessário para de fato ser questão central. 
Assim, a gestão do trabalho tornou-se um grande desafio. 
A necessidade de as Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS) implantarem em sua estrutura organizacional 
setor específico, com equipe qualificada, para gerenciar 
Recursos Humanos (RH) não só no aspecto administra-

*  Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Helena Machado. Participou do processo 

de orientação a Mestre Eliane de Oliveira.
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tivo, mas como Força de Trabalho (FT), imprescindível, se 
faz cada vez mais premente.

Importante registrar que a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) do estado não dispõe de informações sistematizadas 
das SMS sobre as estruturas de gestão do trabalho, compo-
sição da equipe e espaço físico existente. O mesmo ocorre 
em relação à FT, cargos e vínculos, não há um sistema de 
monitoramento dessas políticas públicas na área. Assim 
sendo, torna-se fundamental este estudo, que, a partir do 
conhecimento da realidade, ofereça subsídios aos gestores lo-
cais e estaduais para a criação de instrumentos e mecanismos 
de monitoramento e acompanhamento das ações oriundas 
de políticas públicas sejam elas municipais, estaduais ou 
federais, em gestão do trabalho

OBJETIVOS

O trabalho se propôs mapear e conhecer a Força de Tra-
balho em Saúde (FTS) e as estruturas de gestão do trabalho 
das SMS dos municípios de referência – sede de macro e 
microrregiões – de Mato Grosso do Sul, assim como as mu-
danças promovidas naqueles que aderiram ao componente 
do Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do 
Trabalho e Educação no SUS (ProgeSUS) de financiamento 
para modernização dos setores de gestão do trabalho e da 
educação na saúde. Pretende-se que tal diagnóstico permi-
ta, à SES, elaborar estratégias de suporte e cooperação aos 
municípios voltadas para o fortalecimento da gestão do 
trabalho, tendo como referencial a Política do ProgeSUS.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa, empírica, de cunho qualita-
tivo e quantitativo. Realizou-se pesquisa documental junto 
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às estruturas de gestão das SMS no sentido de conhecer o 
processo em que se deu a estruturação da área e os acordos/
convênios decorrentes do ProgeSUS. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi questionário 
com perguntas abertas e fechadas, aplicado aos gestores de 
gestão do trabalho/RH, nos 11 municípios que são sede de 
macro e microrregião e os nove que aderiram ao ProgeSUS, 
sendo que entre eles, três são sede de microrregião. Estes 
representam 22% dos municípios do estado e neles estão con-
tidas a maioria da população e dos trabalhadores de saúde. 

O questionário foi entregue em reunião ordinária do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), com 
carta explicativa e através de correspondência registrada, 
via correio para aqueles que não compareceram à reunião 
do Cosems-MS sendo assegurado porte pago para o retorno 
do mesmo. Também foi disponibilizado on-line, acessando o 
link “Pesquisa Mestrado Profissional” na página da SES-MS, 
onde o acesso ao questionário foi permitido após a assina-
tura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo 
utilizado o recurso de endereços eletrônicos corporativos 
para o envio e recebimento dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando as microrregiões pesquisadas, todas apre-
sentam FT jovem, com percentual acima de 50% na faixa 
etária de 30 - 49 anos, o que permite um planejamento a longo 
prazo de qualificação dos trabalhadores. Chama atenção as 
microrregiões de Corumbá e Aquidauana, que apresentam 
na sua composição o maior percentual de trabalhadores com 
nível elementar, acima de 50%, cabendo à gestão do trabalho 
uma análise detalhada da situação, com revisão do quadro 
de funcionários em vigência, assim como um planejamento 
para qualificação desses trabalhadores. Em contraponto en-
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contramos as microrregiões de Campo Grande, Ponta-Porã, 
Nova Andradina, Coxim, Jardim e Paranaíba onde o nível 
superior representa o maior percentual da FT, representando 
66,7% do universo pesquisado, com destaque para Paranaíba 
que apresenta 71,7% dos trabalhadores com nível superior.

Embora a razão de médico por habitante, considerando a 
população na área de abrangência dos municípios pesquisa-
dos seja de 1/832 habitantes, quando analisamos individual-
mente o município, encontramos situações que precisam ser 
resolvidas, como é o caso de Jardim, que apresenta a razão 
de 1/2.029 e a capital do estado, Campo Grande com 1/1.689.

Na execução do ProgeSUS, todos os municípios que 
responderam à pesquisa adquiriram equipamentos de in-
formática para aparelhar os setores de gestão do trabalho e 
entre eles, 61,5% manifestaram interesse na implantação do 
Sistema Nacional de Informações em Gestão do Trabalho 
do SUS (INFORSUS), para gestão de RH e encaminharam 
servidores para treinamento no sistema.

Na organização do executivo municipal, de treze municí-
pios pesquisados, considerando os municípios que são sede 
de microrregião e aqueles que fizeram adesão ao ProgeSUS, 
69,2% possuem o status de Secretaria Municipal de Saúde, 
23,1% Gerência de Saúde e 7,7% Departamento de Saúde. O 
perfil do gestor de RH: 15,4% têm nível médio, 61,5% nível 
superior e 23,1% possuem especialização.

Todas as SMS pesquisadas são dotadas de estrutura 
de Gestão do trabalho, sendo que 15,4% vinculadas à 
área administrativa e 15,4% ao Gabinete da Secretaria. 
As demais, 69,2% são vinculadas operacionalmente à 
Secretaria de Administração Municipal. A equipe gestora 
de RH é composta em sua maioria, ou seja, 85,7%, por 
trabalhadores de nível superior, sendo que 78,5% são 
concursados. A composição da FTS: 63,1% são mulhe-
res e 36,9%, homens. Quanto a faixa etária: até 29 anos 
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(19,2%), 30-3 anos (61,1%), 50-59 anos (15,8%) e + de 60 
anos (3,9%).

Para gerenciar essa FT, as SMS necessitam de uma estru-
tura de gestão do trabalho qualificada para administrá-la e 
apta a assessorar o gestor municipal de saúde para as decisões 
relativas à expansão dos serviços e qualificação da mão de 
obra. Já é um fator muito positivo, o fato de todas possuírem 
equipe atuando em gestão do trabalho sendo a maioria de 
nível superior e concursados. Para tanto entendemos que 
cabe à SES elaborar uma política estadual de gestão do tra-
balho, buscando o fortalecimento da área em Mato Grosso 
do Sul, dando suporte aos municípios para sua estruturação.
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32 ANÁLISE DO PROCESSO DE 
ACOLHIMENTO EM UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE EM MINAS 

GERAIS TENDO POR REFERÊNCIA 
O PLANO DIRETOR DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE*

Carla Carvalho Martins 

INTRODUÇÃO

Este estudo procura contribuir para a análise dos pro-
cessos de trabalho, tendo como eixo principal a questão 
do acolhimento em Equipes de Saúde da Família (EqSF) 
a partir do Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde 
(PDAPS), proposta educacional desenvolvida no estado 
de Minas Gerais. O PDAPS traduziu-se como uma estra-
tégia educacional para melhoria da qualidade da atenção 
primária, através da introdução de novos instrumentos 
voltados para organização dos processos de trabalho em 
saúde nas equipes do Programa de Saúde da Família. 

A proposta nasce da ideia de analisar e entender se 
as políticas de saúde propostas no âmbito estadual são 
capazes efetivamente de produzirem algum tipo de mu-
dança nos processos de trabalho daqueles da “ponta” e, 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Creuza da Silva Azevedo.
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além disso, poder compreender melhor como tem se dado 
esse processo de produção de saúde no nível local/assisten-
cial. Surge daí o problema da pesquisa: Como tem se dado 
as práticas assistenciais dos trabalhadores nas unidades de 
saúde dos municípios com as novas políticas propostas pelo 
estado; Quais as possibilidades e limites de mudanças com a 
introdução de novos processos de trabalho; Como tem sido 
realizado o cuidado em saúde no nível local, especificamente 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para tal, baseou-se na proposta educacional voltada à 
qualificação do cuidado pensada pela Secretaria Estadual 
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e implantada de 2006 
a 2010 em todos os municípios do estado: o PDAPS. Esta 
proposta teve como pressuposto inicial aportar qualidade 
à Atenção Primária à Saúde (APS) propondo instrumentos 
para a gestão e atenção à saúde voltada para os trabalhado-
res da APS do estado. Ao mesmo tempo, devido ao tempo 
necessário para se realizar uma pesquisa social deste âmbito, 
voltei-me a apenas um eixo temático abordado pelo PDAPS, 
no caso àquele de meu grande interesse: o acolhimento e 
como têm se dado a responsabilização dos profissionais 
de saúde com o problema de saúde daquele que busca o 
serviço; como está sendo realizado o cuidado e as relações 
entre trabalhadores e usuários com a incorporação dos ins-
trumentos abordados pelo PDAPS e de que maneira esses 
instrumentos foram incorporados (e se foram) aos processos 
de trabalho nas UBS do estado.

OBJETIVOS

Este estudo teve como objetivo principal, analisar os 
processos de trabalho relativos ao Acolhimento e à Produção 
do Cuidado na Atenção Primária à Saúde e possibilidades 
e limites de mudanças nestes processos tendo por base a 
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proposta de educação desenvolvida, o PDAPS, como estra-
tégia indutora de mudanças nos processos de trabalho das 
EqSF do município de Lagoa Santa em Minas Gerais. Como 
objetivos específicos tem-se: a) investigar a compreensão 
das equipes de saúde da família em relação à recepção e 
encaminhamento dos usuários e a qualidade do cuidado 
da atenção primária à saúde nas unidades básicas de saúde 
selecionadas; b) identificar as possibilidades de qualificação 
do cuidado com a adoção das práticas e instrumentos in-
troduzidos pelo PDAPS nos processos de trabalho da APS. 

METODOLOGIA

No decorrer do mestrado, com o aprofundamento no 
conhecimento das metodologias cientificas, recorri à pesquisa 
qualitativa no intuito de investigar as práticas de produção 
do cuidado na atenção primária à saúde e as possíveis mu-
danças induzidas a partir da implantação de uma política 
de educação (PDAPS), especificamente nos processos de 
trabalho relativos ao acolhimento. Trata-se de um estudo 
de caso que foi realizado em duas UBS do município de 
Lagoa Santa, em Minas Gerais. De natureza qualitativa, 
este estudo privilegiou, em seu desenho metodológico, a 
articulação de duas estratégias para a pesquisa de campo: 
a observação participante e as entrevistas aos profissionais 
das EqSF. Considerando que um dos grandes gargalos da 
atenção primária é o acesso, destacamos a oficina de Acolhi-
mento e Classificação de Risco do PDAPS para uma análise 
mais aprofundada com foco na produção do cuidado e na 
relação trabalhador-usuário que se dá nestes serviços. Dessa 
forma, os campos teóricos do Acolhimento e da Produção 
do Cuidado em Saúde embasaram-nos nesta pesquisa. 

O número de sujeitos entrevistados a princípio foram 
todos os componentes da EqSF, sendo no mínimo um médico, 
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uma enfermeira, um técnico de enfermagem e um agente 
comunitário de saúde e foi interrompida pelo critério de 
saturação.

Seguindo os aspectos éticos pactuados no comitê de 
ética, todos os sujeitos entrevistados foram informados e 
esclarecidos quanto à entrevista e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido que se encontra anexo 
a dissertação, o qual demonstra que foram garantidas a 
preservação dos dados, confidencialidade e anonimato dos 
indivíduos pesquisados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os achados apontam para a singularidade de situações 
demonstrando as estratégias encontradas pelos profissionais 
de saúde para realizar o ato de cuidar, considerando suas 
singularidades e a influência da proposta de gestão nos pro-
cessos de trabalho. O Plano Diretor da APS foi a proposta 
educacional desenvolvida para modificar ou induzir mu-
danças nos processos de trabalho em saúde, particularmente 
aqueles praticados na APS. De acordo com a motivação da 
autora pelo estudo do cuidado em saúde destaquei para esta 
pesquisa o tema acolhimento, que neste caso, de alguma 
forma veio para resolver o grande problema da APS: a de-
manda espontânea que foge dos modus operandi da proposta 
de saúde da família, que são as ações programadas. 

Vimos que é preciso repensar a forma de inserir estes 
instrumentos nas práticas destes trabalhadores, pois mes-
mo tendo padrões pré-estabelecidos para a organização do 
trabalho nas UBS, cada qual se organiza da maneira que 
conseguem adequar a disponibilidade dos profissionais 
de saúde às relações e organizações propostas para com o 
usuário daquele território. Acredito que adequando-os a 
realidade da população e da equipe envolvida e mantendo 
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uma continuidade da proposta de capacitação, os instrumen-
tos seriam melhores absorvidos e os processos de trabalho 
poderiam ser melhor qualificados. Ainda assim, podemos 
apontar que, de alguma forma, os profissionais incorporaram 
uma parte importante das dimensões propostas no PDAPS, 
porém percebi também que não é evidente e nem claro para 
uma parte dos trabalhadores, o próprio conteúdo proposto 
na oficina, ficando uma marca mais normativa e limitado a 
algum instrumento ou protocolo proposto. A falta de cons-
ciência quanto a proposta da oficina aponta para problemas 
na dimensão de educação permanente, que deve favorecer 
a emergência das questões vividas pelos trabalhadores na 
sua realidade.

Dessa forma, se partirmos do pressuposto de que a saú-
de se produz através da ação dos sujeitos e a subjetividade 
e constitutiva deles, ela passa a ser condição necessária no 
campo da produção do cuidado. Pelas características que têm 
os processos de trabalho em saúde, isto é, total dependência 
do sujeito que produz – pensando que o ato de produção do 
cuidado é partilhado entre o trabalhador e o usuário, e essa 
relação é permeada por ambas as subjetividades – entendo 
que o tema é um dos mais importantes de serem tratados 
quando falamos em mudança de processos de trabalho em 
saúde, o qual fora objetivo desta pesquisa.

Por fim, a análise das experiências observadas permitiu 
apreender os desafios cotidianos encontrados pelos profis-
sionais das EqSF em compreender uma nova proposta de 
trabalho e se adequarem aos métodos propostos pelo PDAPS. 
Percebemos uma incorporação parcial dos objetivos propos-
tos pela Oficina 5 e uma melhor incorporação do principal 
instrumento ligado ao acesso: o Protocolo de Manchester; 
porém algumas questões ainda se mantém, como quanto a 
organização do acesso dos usuários com condições crônicas 
e agudas. Um importante resultado encontrado em relação à 
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produção do cuidado é o fato que neste campo há um com-
plexo contexto, onde estão presentes processos de escuta, 
vínculo e cuidado e ao mesmo tempo de não reconhecimento 
das demandas dos pacientes, limitações na compreensão 
do horizonte de vida e de interpretação dos problemas de 
saúde dos usuários.

Após imersão na prática de um processo educacional tão 
complexo, acredito ainda que se deva estimular o estudo, e 
a implementação de experiências piloto, como é o caso do 
PDAPS em Minas Gerais e, o mais importante, acompanhar 
e estimular uma constante avaliação destas propostas de 
educação, de modo a levar os atores da área da saúde a um 
novo estágio, construindo um paradigma mais eficiente, 
efetivo e democrático de gestão das políticas públicas de 
saúde. Faz-se, ainda, necessário considerar o nosso atual 
modo de produção de saúde, cujo maior desafio envolve 
considerar a transição demográfica e transpor o paradigma do 
modelo de tratamento as condições agudas hoje dominantes 
em meio aos tomadores de decisão, trabalhadores da saúde, 
administradores e pacientes, para que possamos principal-
mente na atenção primaria promover cuidados contínuos 
para portadores de condições crônicas, promovendo uma 
atenção à saúde orientada para o cidadão, evidenciando 
novos caminhos também para os profissionais da atenção 
primária para que conquistem maior resolubilidade, forta-
lecendo toda a rede de atenção à saúde.

De qualquer forma, a partir da análise destes achados, 
acreditamos ainda que o Acolhimento tenha a potência de 
construir vínculo e responsabilização dos trabalhadores 
com os seus usuários, já que o trabalho em saúde tem uma 
especificidade inerente apenas a ele: ser essencialmente rela-
cional e indissociável da autonomia das pessoas implicadas.
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33 PERFIL DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM NOS HOSPITAIS 
PÚBLICOS DE REFERÊNCIA DO 

SUS DE MACEIÓ*
Cristiane Maria Alves Martins

INTRODUÇÃO

As transformações que vem ocorrendo o mundo do 
trabalho e na sociedade contemporânea, os cenários são 
facilmente modificados. Traçar o perfil da equipe de Enfer-
magem nos hospitais públicos de Maceió possibilitou antes 
de tudo, conhecer parte significativa da Força de Trabalho 
(FT) em Saúde destas instituições e como este contingente 
profissional se conformou ao longo desse processo. 

Com este estudo esperamos que possamos não só 
subsidiar com dados regionais, a Pesquisa Nacional sobre 
o Perfil da Enfermagem no Brasil como e principalmente, 
contribuir com o debate com a equipe de enfermagem 
desses hospitais pesquisados na melhoria das condições 
de trabalho destes profissionais. Também esperamos que 
este estudo permita conhecer melhor a realidade da en-
fermagem alagoana com vistas a construção de políticas 
públicas mais adequadas a realidade regional.

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Helena Machado. Segunda orientadora: Mônica Carvalho 

de Mesquita Werner Wermelinger.
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OBJETIVOS

O estudo teve como objetivo geral: analisar a situação 
atual da equipe de enfermagem nos hospitais públicos de 
referência do Sistema Único de Saúde (SUS) de Maceió. 
Mais especificamente, buscou-se: traçar o perfil dos enfer-
meiros, técnicos e auxiliares de enfermagem considerando 
as características socioeconômicas, da formação e desenvol-
vimento profissional, da inserção no mundo do trabalho e 
de sua participação sócio-política; conhecer a distribuição 
de pessoal de enfermagem e as necessidades do processo 
de trabalho nas instituições; verificar as mudanças ocorri-
das no mundo do trabalho nas equipes de enfermagem nas 
referidas instituições.

METODOLOGIA

O estudo constituiu-se de uma pesquisa empírica, de 
cunho quantitativo, com foco no estudo do Perfil da Equipe 
de Enfermagem dos dois Hospitais de Referência do SUS 
em Maceió, ambos públicos e de referência para o ensino 
de diversos cursos de saúde no estado.

A pesquisa de campo ocorreu em Maceió, tendo iniciado 
em agosto de 2011. Abarcou as três categorias da equipe de 
enfermagem: enfermeiros, técnicos e auxiliares. Os referidos 
hospitais foram escolhidos por constituírem-se nos maiores 
hospitais públicos voltados para o ensino e, em especial, 
da enfermagem no estado. Entendemos, com isso, que um 
estudo que abranja estes dois hospitais trará informações 
significativas do universo de hospitais referência, não só 
para o ensino da saúde no estado, como, e principalmente, 
para o SUS.

A pesquisa empírica foi realizada por meio da aplicação 
de um questionário para a equipe de enfermagem: enfermei-
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ros, técnicos e para auxiliares. O questionário foi construído 
com perguntas fechadas e abertas.

O estudo envolveu uma amostra probabilística das ca-
tegorias profissionais dos dois hospitais. Admitindo-se uma 
margem de erro de 6% e um intervalo de confiança de 95%, 
a amostra foi calculada em 215 profissionais. Estabelecido o 
“N” amostral, considerou-se uma proporção com que cada 
hospital contribuía para o total da população de profissio-
nais. Paralelamente, foi realizada uma pesquisa documental 
para levantamento de dados e informações no âmbito dos 
Hospitais investigados, buscando mais subsídios para a com-
preensão e análise dos dados empíricos que foram coletados. 
Também foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 
o tema, com o intuito de proporcionar uma aproximação da 
realidade encontrada em relação à gestão do trabalho e às 
mudanças ocorridas no SUS, além do recorte teórico sobre 
a história da enfermagem, mercado de trabalho em saúde e 
na enfermagem, no Brasil e em Alagoas, no contexto atual.

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pes-
quisa (CEP), da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz), para 
apreciação e autorização, com o protocolo nº 163/11 e CAEE: 
0176.0.031.00-11, tendo sido aprovado e autorizado o início 
da coleta de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo revelou que na equipe de enfermagem preva-
lece os auxiliares com 58,6%, 23,6% são enfermeiros e 17,7% 
técnicos. Este cenário divergente do relatório da Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEn)/Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) em 1983, onde há presença na sua 
grande maioria de auxiliares em detrimento de técnicos de 
enfermagem e enfermeiros, 91,8% são mulheres, prevalecem 
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os profissionais entre 31 a 50 anos (75%), 81,4% são alagoa-
nos. Quanto ao perfil da formação: 80,8% dos enfermeiros 
estudaram em universidades públicas, 40,4% têm habilitação, 
86,5% fizeram ou estão cursando uma especialização e 61,5% 
são especialistas. Em relação aos técnicos e auxiliares 44% 
têm segundo grau completo, 54,2% estudaram em escolas 
privadas. Apenas 24,4% participaram do Projeto de Profis-
sionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 
(Profae), 65,5% querem realizar um curso superior e só 24,4% 
desejam estudar enfermagem. 

Quanto ao perfil do trabalho: 90,5% são estatutários e 
84,1% plantonistas. Ressalta-se aqui a dupla jornada vivida 
por esses trabalhadores, se compararmos aos dados do sexo, 
que majoritariamente é feminino nesta equipe; pode inferir 
que estas pessoas podem ter problemas na sua vida pessoal, 
afetando o processo de trabalho na assistência direta aos 
seus clientes, além de comprometer as relações de trabalho 
com a equipe multiprofissional. Por outro lado, 66,4% estão 
satisfeitos no trabalho e 43,6% têm renda mensal de entre 
1.501 – 2.500 reais. Percebemos nestes dados que mesmo 
tendo jornada extra, vínculo duplo ou mais, esta equipe per-
cebe parcos salários. Apenas uma pequena parte da mesma 
apresenta salários melhores, lembrando que para se ter este 
teto salarial a equipe demonstrou ter mais de dois vínculos 
e sacrifica sua vida pessoal, podendo ao longo dos anos 
comprometer sua saúde física e emocional e o processo de 
trabalho. Apenas 17,7% participam das entidades de classe. 

Toda profissão tem força para conquistar espaços na 
sociedade e sua autonomia profissional e conta para isso com 
a reflexão sobre seu fazer e participação nas suas entidades 
representativas. Apesar da enfermagem ser em torno de 50% 
da FT destes hospitais, não se debatem os problemas do ser 
enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.
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O saber/fazer da enfermagem somente poderá ser reco-
nhecido se os profissionais se propuserem a olhar de forma 
crítica o seu modo de produzir enfermagem, rompendo, de 
forma definitiva, com atividades alienantes do tipo “cumprir 
tarefas” nas quais só reproduzem conhecimentos não espe-
cíficos à sua tendência histórica. A adequada reformulação 
do paradigma mecanicista permitirá que a equipe exerça 
a sua profissão com competência e com visibilidade social 
mais apropriada, permitindo exercer a sua prática com auto-
nomia, responsabilidade e autoridade para suas necessárias 
tomadas de decisões em relação ao processo cuidar/cuidado 
a ser prestado, a gestão e a formação dos seus pares.

Com esse estudo é possível de se ter o retrato de dois 
grandes hospitais públicos de referência do SUS em nosso 
estado e este é o grande mérito desta pesquisa. Observamos 
as mudanças ocorridas no perfil socioeconômico, na forma-
ção, no mercado de trabalho e no perfil sócio político que 
sugere novo cenário vivenciado por esta equipe.

Este estudo suscita a necessidade novas investigações 
sobre a equipe de enfermagem em Alagoas, permitindo assim 
conhecer e compreender a complexa realidade da Enferma-
gem alagoana. O mesmo contribuirá na Pesquisa Nacional 
do Perfil da Enfermagem no Brasil, que ora é realizada pela 
ENSP-Fiocruz, na qual estamos inseridos.

Por fim, o estudo poderá assessorar a gestão na tomada 
de decisões e contribuir com os processos decisórios das 
instituições pesquisadas, alimentar a formação para permitir 
alianças favoráveis a troca de conhecimentos entre traba-
lhadores, as escolas e universidades e conquistarmos dias 
melhores para os que labutam na saúde; principalmente na 
Enfermagem alagoana e brasileira.
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34A INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS 
TRABALHADORES DE APOIO À 
GESTÃO/ADMINISTRATIVOS NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO 
MUNICÍPIO DE CURITIBA – PR*

Erotildes Antunes Xavier 

INTRODUÇÃO 

Embasando-se no estudo da dualidade do trabalho: 
libertação e sujeição, evidenciando que a atividade carac-
terizada como trabalho ocorre num espaço de disputas e 
conflitos, transitando entre essas duas dimensões: a do 
conceito ontológico de trabalho, neste estudo denominada 
de dimensão luminosa e a do conceito histórico que se 
denominou de dimensão sombria. Diante do exposto, 
este estudo discorre sobre o conceito de trabalho e a sua 
característica de produtor de identidade e subjetividade. 
Nesta perspectiva foram consideradas como eixos de 
estudo a qualificação profissional, trajetórias de vida, 
reconhecimento social e campo de atuação, para então, 
proceder a uma breve revisão de cenário sobre o trabalho 
e os trabalhadores no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Enfatiza-se aqui a necessidade de se compreender a 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Monica Vieira.
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inserção profissional aos agentes administrativos na Secre-
taria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba. Com a análise 
em questão foi possível avaliar a situação do trabalho no 
ambiente gestão/administrativo de saúde, citando que na 
compreensão do quadro comparativo do estudo impõe a 
busca de alternativas de inserção e valorização dos agentes 
administrativos no SUS e que seguem como apontamentos 
neste estudo, dos conceitos aprofundados. Elenca-se assim 
que ao considerar a dualidade do trabalho representado 
por suas dimensões sombrias e luminosas, as alternativas 
têm como alvo eliminar ou minimizar as situações que 
apareceram como sombrias e potencializar aquelas que se 
sobressaíram como luminosas ou oportunidades de atuação, 
nesta perspectiva, pela gestão e pelos trabalhadores. 

OBJETIVOS

A presente dissertação apresenta um trabalho de inves-
tigação que teve como objetivo analisar e propor alternativas 
de inserção profissional dos trabalhadores de apoio à gestão/
administrativos no SUS.

METODOLOGIA

Este estudo é de cunho qualitativo e foi realizado 
utilizando o levantamento de bibliografia pertinente ao 
tema e também a partir do mapeamento e análise de do-
cumentos públicos em livros, artigos de revistas, jornais, 
legislação e web sites.

O trabalho empírico foi desenvolvido a partir de ob-
servação do campo e das entrevistas com 12 agentes ad-
ministrativos da SMS de Curitiba. A análise do material 
foi complementada com entrevistas a quatro gestores da 
SMS. As respostas foram agrupadas por similaridade e/ou 
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significação relacionadas aos itens de estudo ou temáticas 
principais a serem analisadas, isto é, qualificação, trajetória 
de vida, reconhecimento social e campo de atuação.

Para compreender as relações de trabalho propostas 
foram considerados os seguintes aspectos: a trajetória ocu-
pacional e vida dos agentes administrativos como construtor 
de identidade social; campo de atuação e características das 
atividades administrativas e de apoio à gestão nas organi-
zações de saúde; e, perspectivas de valorização e reconhe-
cimento social dos agentes. 

O trabalho de campo obedeceu a alguns critérios e pro-
cedimentos apresentados abaixo:

Identificação dos postos de trabalho do agente adminis-
trativo na estrutura orgânica da SMS Curitiba; distribuição 
da amostra de sujeitos de pesquisa nos três níveis organi-
zacionais; identificação das características das principais 
atividades e tarefas atribuídas e executadas pelos agentes 
administrativos em cada um dos três níveis da secretaria; 
identificação do conteúdo dos programas de capacitação e 
educação permanente que envolveram os agentes administra-
tivos; descrição das atribuições dos agentes administrativos 
em saúde no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) 
da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC); os sujeitos da 
pesquisa foram os agentes administrativos e os gestores da 
SMS, distribuídos nos três níveis organizacionais da SMS, 
compondo um universo de 176 chefias/gestores que geren-
ciam as unidades onde se encontra o contingente de 411 
agentes administrativos. 

O critério de seleção dos entrevistados considerou os 
três níveis organizacionais, o gênero, as chefias e o tempo 
de atuação na SMS e, em cada nível o critério foi aleatório, 
entre aqueles que aceitaram participar da pesquisa por 
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado pode-se observar a falta de base de for-
mação geral destes trabalhadores. A formação em educação 
geral é bastante diversa e a educação profissional insuficiente 
o que os fragiliza quanto a condição de se colocarem como su-
jeitos nas relações que se estabelecem nos espaços de trabalho. 

A iniciação profissional, sobretudo para os jovens é uma 
razão significativa para o ingresso dos agentes na PMC. E 
talvez, por essa razão somente em torno de 50% dos agentes 
administrativos que ingressam na PMC/SMS permanecem 
na instituição por 5 anos ou mais. E, estes sim, constroem 
suas trajetórias profissional e de vida na instituição. Após 
os 5 anos de PMC/SMS, somente situações muito específicas 
fazem com que os agentes saiam da instituição.

Evidencia-se de forma clara, inclusive registrada nas 
falas, eles se sentem pertencentes a um grupo ocupacional na 
PMC/SMS. Há uma identificação. No entanto, fica evidente 
também, que é uma identificação de um grupo ocupacional 
que não lhes confere uma identidade reforçadora do seu 
“eu”, que represente reconhecimento social. 

Percebe-se que ao chegar em seus locais de lotação 
geralmente as chefias perguntam quais as suas habilidades 
e experiência, para aí definir suas atribuições. Isto denota 
que falta delimitar o campo de atuação dos mesmos. Não 
havendo campo de atuação definido, não há saber coletivo 
nem autonomia de atuação. Em geral os agentes adminis-
trativos, na SMS, tornam-se “tarefeiros”. Ainda que exista 
o cargo, com descrição de atribuições, na prática do agente 
administrativo em saúde, executa o trabalho do “outro”. 
É a chefia que diz o que ele deve fazer e como fazer. Esta 
prática não confere autonomia nem a possibilidade de po-
der usufruir da satisfação de bem fazer o “meu” trabalho. 
Ou seja, características do trabalho realizado em regime 
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de tarefa. A ausência de um campo demarcado de atuação 
profissional e em decorrência a insuficiência de planos de 
qualificação, considerando as atividades desenvolvidas no 
espaço de trabalho e da construção de uma identidade que 
os fortaleça como sujeitos do universo do trabalho, ficam 
totalmente prejudicado.

Foram identificadas e relacionadas as seguintes propos-
tas, com vistas à inserção dos agentes administrativos, que 
permanecem e fazem carreira na SMS de Curitiba:

 ▪ (re)definir eixos de campo de atuação dos agentes ad-
ministrativos em saúde, tendo como pressuposto orientador, 
a função de apoio a gestão;

 ▪ elaborar, com a participação de representantes de 
gestores e agentes administrativos, o protocolo de procedi-
mentos da área administrativa e de gestão da SMS Curitiba;

 ▪ instituir na SMS a Coordenação de Apoio à Gestão da 
Secretaria, nos moldes das várias coordenações de programas 
de atenção à saúde, existentes no departamento equivalente 
ao planejamento em saúde, com vistas também a estabelecer 
um espaço de diálogo permanente para aprimorar as ativi-
dades administrativas e de gestão; 

 ▪ elaborar plano de educação permanente, visando im-
plantar o protocolo de procedimentos da área administrativa 
e sua manutenção na SMS, nos moldes do introdutório da 
Estratégia Saúde da Família, com reaplicação atualizada a 
cada cinco anos, por exemplo;

 ▪ articular junto à Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos (SMRH) da PMC, a revisão do PCCS, com referência 
ao cargo (função) do agente administrativo em saúde 
SMS/PMC, contemplando perspectiva de valorização 
profissional específica para esse contingente de trabalha-
dores, em especial para aqueles que permanecem e fazem 
carreira na SMS/PMC, vinculando suas possibilidades 
de promoção por tempo de serviço e cumprimento de 
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qualificações previstos no plano de educação permanente 
elaborado para esses trabalhadores; 

 ▪ alterar a denominação do cargo de “agente adminis-
trativo” com atuação em saúde, para “Técnico de Apoio à 
Gestão em Saúde”, como já propõe estudos da Escola Poli-
técnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz/RJ;

 ▪ divulgar estudos como este, junto aos agentes admi-
nistrativos, para que eles compreendam que o espaço de 
trabalho é um espaço de disputas, conflitos e conquistas, 
não só entre trabalhadores e empregadores, mas também, 
entre as corporações profissionais/ocupacionais;

 ▪ identificar outras propostas que contribuam com a 
construção de processos de valorização profissional que 
envolvam a participação dos trabalhadores, na perspectiva 
de que possam (re)construir suas trajetórias de vida, buscar 
qualificação e inserção ocupacional;

 ▪ analisar a aplicabilidade desse estudo junto a outros 
segmentos de trabalhadores, sobretudo aqueles de nível 
médio e técnico da própria Secretaria.



235

D
is

se
rt

a
ç

ã
o

 n
º 

35QUALIDADE DE VIDA NO 
PROCESSO DE TRABALHO 
EM SAÚDE: a percepção dos 
trabalhadores da Estratégia 

Saúde da Família do município de         
Chapecó-SC, Brasil*

Fernanda Fabiana Ledra

INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios da área de Gestão do Traba-
lho, dentro das instituições públicas de saúde, está sendo 
em como reter, fixar seus trabalhadores e como torná-los 
mais comprometidos com os objetivos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e as próprias equipes da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), portanto, avaliar a qualidade de vida 
destes servidores municipais é uma necessidade que se 
impõe, considerando-se que o comprometimento poderá 
ser diretamente afetado caso os trabalhadores estejam 
insatisfeitos frente à Qualidade de Vida no Processo de 
Trabalho em Saúde (QVPTS). Não há dúvida de que 
com a municipalização, a atenção básica passou a ser 
responsabilidade dos municípios, o que significa prover 
as estruturas de profissionais adequados para a assis-

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria de Fátima Lobato Tavares.
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tência. Os municípios vêm sofrendo com a concorrência de 
certa forma danosa entre eles para a contratação de médicos, 
em especial, aumentando em muito os custos do sistema 
de saúde, posto que eleva, sobremaneira, a remuneração 
desses profissionais em função de verdadeiras bolsas de 
profissionais na oferta de salários atrativos, tornando-os cada 
vez maiores e de difícil cumprimento, principalmente para 
os pequenos municípios. Dessa forma, acredita-se que um 
estudo de QVPTS ao identificar informações e a percepção 
de cada trabalhador do município, possibilitou ajustes nas 
ações implantadas como contribuição na gestão municipal, 
permitindo a identificação dos fatores que comprometem o 
processo de trabalho saudável. Desta forma, o investimento 
em estudos dessa natureza permite reflexão dos atores en-
volvidos sobre seus próprios processos de trabalho, e com 
isso contribuem com a melhoria da QVPTS.

OBJETIVOS

Como objetivo principal foi analisar a Qualidade de Vida 
no Processo de Trabalho dos trabalhadores que compõem 
as equipes de ESF do município em estudo, sob o ponto 
de vista do trabalhador. Os objetivos específicos foram: a) 
caracterizar a situação atual referente à questão junto aos 
trabalhadores da ESF no município; b) definir os principais 
fatores organizacionais e ambientais que influenciam na 
Qualidade de Vida dos Trabalhadores, c) identificar fatores 
que influenciam essa qualidade; d) propor ações voltadas à 
valorização dos trabalhadores da saúde. 

METODOLOGIA

A natureza das questões abordadas na construção do 
objeto de estudo e do aporte teórico sustentado pelo conceito 
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de QVPTS e o modelo de atenção à saúde da família e seu 
ambiente de trabalho implicam em localizar este estudo 
dentro da abordagem qualitativa, pois trata de caracterís-
ticas muito específicas em relação ao objeto de estudo. A 
pesquisa é de caráter descritivo, adotando estudo de caso 
como a melhor estratégia.

Levando em consideração a grande população em estu-
do, optou-se por selecionar os participantes para a entrevista 
de duas equipes de Saúde da Família (eESF)que compõe o 
maior Centro Integrado de Saúde do município pois, atual-
mente, é o serviço que possui atendimento a maior popula-
ção, ou seja, atende em média 18.600 usuários. Sendo assim, 
foi utilizado como critério de exclusão todos os Centros de 
Saúde que atendem menos do que essa população.

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo que utilizou 
como instrumento de coleta de dados a entrevista semies-
truturada. Os profissionais que participaram das entrevis-
tas foram médicos, enfermeiros, Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), auxiliares de consultório dentário, dentistas 
e auxiliares de enfermagem. A coleta de dados foi realizada 
por intermédio de entrevistas semiestruturadas, buscando-se 
averiguar, sob a percepção dos respondentes, quais fatores 
são mais importantes e o que deveria ser modificado em prol 
de melhorias na qualidade de vida no processo de trabalho 
dessas pessoas. Ao lado da entrevista semiestruturada, a 
observação participante tomada no sentido amplo de co-
municação verbal, vem com o objetivo de complementar 
as percepções da entrevista, o que permitiu o alcance das 
dimensões explicativas que os dados exigem. Realizou-se 
também pesquisa documental e uma revisão bibliográfica 
abordando os temas centrais do estudo. 

Como esse estudo envolveu seres humanos, foi en-
caminhado ao Comitê de Ética – CEP/Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 
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(ENSP-Fiocruz) para aprovação, sendo a mesma aprovada 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da ENSP com CAAE nº 
0196.0.031.000-11.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados da pesquisa foi possível agru-
par em oito categorias de análise que se desdobraram em 
demais subcategorias onde a QVPTS é percebida individual 
e coletivamente pelos trabalhadores.

Na categoria referida como compensação, alguns dos 
entrevistados destacaram que se sentiam satisfeitos com a 
sua atividade profissional. O fator que mais sobressaiu ne-
gativamente foi o salário, onde a maioria está descontente. 
Outro fator importante foi a não identificação do recebimento 
dos benefícios sociais. A avaliação de desempenho também 
foi criticada, pois alguns não a conhecem e os que conhecem 
não têm clareza da sua finalidade e como funciona. Quanto 
às condições de trabalho, são unânimes no descontentamento 
com a estrutura física do local de trabalho: espaço, pintu-
ras, ventilação etc. Quanto a carga e ritmo do trabalho, eles 
expressaram a sobrecarga e ritmo muito intenso, porém os 
ACS se mostram satisfeitos com o trabalho. Na categoria uso 
e desenvolvimento das capacidades a maioria afirmou que 
possui autonomia no processo de trabalho. Já em relação à 
subcategoria reconhecimento, em grande parte não se sentem 
reconhecidos, embora algumas contradições tenham surgido 
nos resultados. Quanto à categoria oportunidade de cresci-
mento e segurança, (na subcategoria segurança) apontam, 
que eles se sentem seguros e estáveis com seus contratos de 
trabalho. Em relação à formação dos trabalhadores as ações 
oferecidas pela Secretaria, são vistas positivamente, embora 
ainda destaquem necessidade do Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários (PCCS) como estimulo à qualificação. A categoria 
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Integração Social na Instituição está associada ao relaciona-
mento interpessoal; as respostas enfatizam contradições onde 
se denota, por um lado, que existe um bom relacionamento 
entre os colegas na sua maioria, mas, por outro, sobressai 
necessidade de fortalecimento do trabalho em equipe como 
um dos eixos para alcance da integralidade da ESF. 

É considerável que esses trabalhadores entendam o 
trabalho em equipe como uma estratégia, formada pelo 
próprio homem, para prosperar a efetividade do trabalho 
e elevar o grau de satisfação do trabalhador. Em relação ao 
constitucionalismo, os direitos trabalhistas foram avaliados 
de forma satisfatória, uma vez que afirmaram que a Prefeitura 
cumpre com esses deveres. Porém, em relação à liberdade 
de expressão de ideias, críticas e sugestões, alguns relataram 
que já foram tolhidos. 

Outra categoria se remete ao trabalho e o espaço total 
na vida, reafirmando a importância das falas dos trabalha-
dores onde afirmam que a Secretaria não favorece o lazer no 
ambiente de trabalho e nem fora dele. A última categoria foi 
a relevância social na vida, onde fica claro a necessidade da 
valorização do fator humano pela gestão da Secretaria, sendo 
que a evolução deste quadro dependerá dessa proximidade. 
Em linhas gerais, pôde-se observar que os trabalhadores 
envolvidos, tratam das importantes atitudes relativas ao 
estilo de vida como apenas dependentes das pessoas, sem 
considerar a sua dimensão social. A saúde exige cuidados 
individuais junto com condições de vida aceitáveis, daí 
compreender a importância dos determinantes sociais e sua 
influência problemática saúde/doença/cuidado, em relação a 
si e a sua comunidade de referência. Desse modo, a melhoria 
da QVPTS dos trabalhadores da eESF da amostra estudada 
pode ocorrer a partir de uma intervenção que estimule sua 
participação como atores de mudança, permitindo-lhes 
um espaço de verbalização, para que haja um resgate de 
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seu papel como membro da equipe. Em relação ao tema 
proposto – Qualidade de Vida no Processo de Trabalho em 
Saúde – o resultado desta pesquisa possibilitou identificar 
que há a necessidade da elaboração de forma participativa 
de um programa voltado a QVPTS do trabalhador das eESF 
do município estudado. Este programa deverá contemplar 
os eixos apontados por eles e incluir diversas ações que 
abrangem áreas de atuação, como saúde, alimentação, prática 
de exercícios físicos, meio ambiente, cultura, lazer e cida-
dania, ao lado de revisão das políticas que contemplem os 
determinantes sociais da saúde considerados como recurso.

A pouca oportunidade de participação relatada por 
eles leva a importância para criação de espaços de debates e 
trocas para que as tomadas de decisões sejam elaboradas de 
forma mais participativa criando assim, corresponsabilidades 
dos trabalhadores no próprio trabalho da eESF. Importante 
também, que sejam criadas ações intersetoriais visando à 
promoção da saúde, voltadas para o lazer que entre outros, 
pode propiciar fortalecimento da equipe, integração social e o 
aumento da satisfação. Além disso, manutenção dos espaços 
de participação considerando-se ser relevante a escuta de 
suas dificuldades, assim como propostas de organização do 
cuidado a sua saúde. Um dos fatores essenciais é, sem dúvida, 
a participação nas tomadas de decisão e comprometimento 
de todos. Em consequência, propiciará aproximação entre as 
equipes e entre equipes e gestores resultando na valorização 
do trabalhador da saúde. O resultado desta pesquisa pos-
sibilitou identificar que há a necessidade da elaboração de 
forma participativa de um programa voltado a QVPTS, que 
deverá contemplar os eixos considerados pelos trabalhado-
res e incluir diversas ações que abrangem áreas de atuação, 
como saúde, alimentação, prática de exercícios físicos, meio 
ambiente, cultura, lazer e cidadania, ao lado de revisão das 
políticas que contemplem os determinantes sociais da saú-
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de considerados como recurso, atendendo assim, algumas 
das necessidades do trabalhador respeitando-se o princípio 
da integralidade, compreendendo o trabalhador da saúde 
como um ser multidimensional, integrado com harmonia, 
visando desenvolver um clima positivo no trabalho e no 
ambiente familiar de forma integral para prevenir doenças 
e promover a saúde. Este estudo evidenciou, portanto, a 
importância da implantação de projeto de Qualidade de 
Vida no Processo de Trabalho em Saúde entendendo-se que 
é de suma importância que se desenvolvam outros estudos 
sobre QVPTS, tendo em vista a relevância do tema.
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36 A ROTATIVIDADE DOS 
PROFISSIONAIS NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: um 
estudo sobre a microrregião                         

de Itabira – MG*

Fernando Lopes Tavares de Lima

INTRODUÇÃO

A Estratégia Saúde da Família tem como objetivo 
ampliar e interiorizar os serviços de saúde no País e 
modificar os processos de trabalho por meio da incor-
poração da prática multiprofissional e da continuidade 
do cuidado. Uma barreira importante à consolidação 
desta estratégia tem sido a rotatividade, fenômeno 
de origem bastante variada que interrompe projetos 
e aumenta os custos. Para o desenvolvimento deste 
trabalho, parte-se do pressuposto de que a origem 
desta rotatividade é multifatorial, envolvendo aspec-
tos políticos, econômicos e sociais, que se relacionam 
entre si em um contexto histórico-social definido. 
Assim, não se busca, com este trabalho, encontrar uma 
formula mágica, pela qual um município possa aderir 
e resolver os seus problemas imediatamente.

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Helena Magalhães de Mendonça.
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OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo geral analisar os 
fenômenos da rotatividade e da fixação dos profissionais nas 
equipes da ESF da microrregião de Itabira-MG. A pesquisa 
teve como objetivos específicos: a) medir Índice de Rotati-
vidade de médicos, dentistas e enfermeiros nas equipes de 
Saúde da Família em 2010; b) medir Índice de Permanência 
Média no Emprego destes profissionais durante o mesmo 
período; c) identificar fatores determinantes, na perspecti-
va dos gestores, que possam contribuir com a rotatividade 
destes profissionais; d) identificar iniciativas das Secretarias 
Municipais de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde que 
visam superar as dificuldades de fixação dos trabalhadores.

METODOLOGIA

Foram utilizados métodos quantitativos para determinar 
o Índice de Rotatividade e o Tempo Médio de Permanência 
dos profissionais, e qualitativos para investigar os fatores 
determinantes destes fenômenos e identificar iniciativas que 
visam superar as dificuldades de fixação dos trabalhadores. 
Assim, o processo de coleta dos dados e informações foi 
dividido em duas etapas: 

Primeiro, informações referentes a rotatividade e a fixa-
ção (construção dos índices de Rotatividade e de Permanência 
Média no Emprego). Utilizou-se como fonte as fichas de 
acompanhamento mensal das equipes de saúde da família 
encaminhadas pelos municípios ao estado. Foram considera-
dos os três grupos profissionais de nível superior (médicos, 
cirurgiões-dentistas e enfermeiros) das equipes de Saúde 
da Família da microrregião no ano de 2010, totalizando um 
universo de 175 postos de trabalho. 
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Segundo, foram feitas entrevistas individuais com os sete 
secretários municipais de saúde e dois gestores estaduais aloca-
dos na microrregião. Foi construída uma amostra intencional de 
nove gestores municipais e estaduais que, por estarem ligados 
diretamente com o problema investigado, foram considerados 
capazes de transmitir as informações necessárias. Se utilizou 
dois critérios de seleção dos entrevistados: porte municipal e 
vinculação (Municipal e Estadual), visando-se obter diversidade 
de pontos de vista sobre a problemática estudada e enriquecer 
o conteúdo da análise qualitativa.

Este trabalho iniciou apenas após aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação 
Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) (Protocolo CEP/ENSP nº 
145/11), resguardando os interesses dos sujeitos envolvidos, 
os quais tiveram suas identidades e endereços preservados 
e mantidos em sigilo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O índice de rotatividade encontrado demonstra que 
praticamente metade (47,1%) dos profissionais foi substitu-
ída no período de um ano. Os valores foram considerados 
crítico para médicos (53,9%) e ruim para enfermeiros (47,6%) 
e cirurgiões–dentistas (27,5%). A média de permanência no 
emprego foi bastante próxima entre enfermeiros e cirurgiões-
-dentistas (7,54 e 7,81 meses) e menor para os médicos (6,98). 
Destaca-se que, apesar de ter a sua Força de Trabalho (FT)
substituída em quantidades aproximadas a dos enfermeiros, 
os médicos permanecem um menor tempo no emprego. 

As entrevistas com os gestores apontaram para uma 
multiplicidade de fatores que interferem na permanência do 
profissional, destacando-se: salário, condições de trabalho, 
formação e o vínculo profissional. Eles consideram a renda 
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dos profissionais, seja o salário e outras oportunidades de 
emprego, como a principal causa de rotatividade e, por isso, 
estruturam suas estratégias focadas neste problema, o que 
não tem apresentado resultados satisfatórios. 

No caso de municípios de baixa capacidade financeira, 
observa-se uma insuficiência de investimento nas condições 
de trabalho, favorecendo a rotatividade não somente dos 
médicos, mas também dos outros profissionais. Porém, 
cabe destacar que reestruturar as unidades de saúde, sem 
aperfeiçoar os processos de trabalho e as relações entre os 
sujeitos envolvidos, terá efeito bastante limitado na satisfa-
ção profissional.

De forma bastante contraditória, os maiores salários 
geralmente são pagos pelos municípios com menos estru-
tura (inclusive financeira), que visam compensar a ausência 
de outras formas de renda para os profissionais. Devido 
ao alto gasto com os salários, estes municípios diminuem 
sua capacidade de investimento em estrutura, o que causa 
insatisfação e insegurança aos profissionais e gera o desli-
gamento destes.

Os gestores também relacionaram a dificuldade de 
manter os profissionais de saúde na ESF ao modelo de 
formação, principalmente dos médicos. Para eles, apesar 
do Ministério da Saúde estar estimulando a reorientação 
do sistema de saúde brasileiro por meio da ESF, pouco tem 
sido feito quanto à modificação do modelo de formação. A 
associação entre o primeiro emprego e a ESF é bem forte 
na microrregião estudada, sendo bastante comum médicos 
recém-formados começarem a sua carreira na ESF e, em 
pouco tempo, abandoná-la para ingressar em um programa 
de residência em uma especialidade considerada de maior 
prestigio na profissão. 

Quanto ao vínculo de trabalho, os entrevistados con-
sideram o concurso público como um fator de retenção. 
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Entretanto, indicam alguns transtornos em relação a orga-
nização dos processos de trabalho no ingresso destes novos 
profissionais e dificuldades em relação a estabilidade, que 
serviria de proteção aos profissionais pouco qualificados e 
descomprometidos. Além disso, apesar de considerarem 
o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) como um 
outro fator de fixação, relatam ter dificuldades financeiras 
para manutenção destes planos.

Assim, diante de um contexto de instabilidade no em-
prego, falta de perspectiva de carreira, desvalorização pro-
fissional, incompatibilidade da formação com as atividades 
desenvolvidas, excesso de interferência política, baixa renda 
e condições inadequadas de exercício profissional, se torna 
mais fácil compreender os motivos que levam os profissio-
nais de saúde a buscarem condições de trabalho melhores 
do que as da ESF.

A rotatividade de metade dos profissionais de nível su-
perior da ESF no período de um ano deve ser analisada com 
preocupação, haja vista que a formação de vínculos entre a 
equipe e os usuários faz parte da essência da organização 
do trabalho nessa estratégia. 

A multiplicidade de fatores associados à rotatividade, 
associada à ausência de uma compreensão aprofundada 
sobre o tema, pode estar direcionando equivocadamente as 
tomadas de decisão por parte dos gestores. 

Adotar medidas que valorizem o trabalhador e seu 
trabalho, dando-lhe as condições adequadas de emprego e 
perspectiva de crescimento em sua carreira poderá trazer 
benefícios para o trabalhador e para a prestação dos servi-
ços. Dificilmente a realização dessas ações será viável para 
os pequenos municípios de forma isolada, sendo necessária 
a construção de soluções de âmbito regional, com o estado 
apoiando os municípios a oferecerem um cuidado qualifi-
cado a seus munícipes. 
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37REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA FORÇA DE TRABALHO NO 

SUS: confrontando limites de gastos 
com pessoal*

Henrique Antunes Vitalino

INTRODUÇÃO

A implementação de políticas de gestão do trabalho 
que reconheçam e valorizem o compromisso e a dedicação 
dos profissionais de saúde e que criem adequadas condi-
ções de trabalho nos serviços de saúde são, a um só tempo, 
objetivos e desafios que enfrentam gestores, trabalhadores 
e mesmo a sociedade de forma ampla. A melhoria da re-
muneração praticada como retribuição devida pelo efetivo 
exercício do cargo ou emprego constitui-se em um dos 
elementos da política de gestão do trabalho no setor saúde 
e se apresenta como reivindicação histórica por parte dos 
trabalhadores e das entidades de representação de classe. 
Atualmente, o Congresso Nacional tem sob sua apreciação 
vários projetos de lei cujo propósito é a fixação de pisos 
nacionais para diversas profissões na saúde. Contudo, a 
criação dos pisos não se daria efetivamente sem enfrentar 
dificuldades de múltiplas naturezas que se reportam, no 
serviço público, a conhecida insuficiência de recursos 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Sérgio Pacheco de Oliveira.
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de financiamento para o setor, assim como àquelas que 
derivam das normas constitucionais e infraconstitucionais 
que limitam a remuneração do servidor público e os gastos 
máximos com pessoal na Administração Pública, além do 
caráter federativo do estado brasileiro e suas consequências 
no que tange à autonomia político-administrativa e às com-
petências privativas dos entes subnacionais. Ao levantamento 
das virtuais dificuldades, sucede-se análise de alternativas 
que contribuiriam na superação dos problemas considerados, 
quer sejam eles derivados da dimensão financeira, quer se 
refiram à dimensão legal da questão.

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivos: a) analisar as 
iniciativas de fixação de pisos salariais para os profissionais 
da saúde e seus efeitos diante dos custos de financiamento 
e aspectos legais relacionados; b) inventariar os Projetos de 
Lei em curso no Congresso Nacional que fixam Pisos Pro-
fissionais Nacionais no setor saúde; c) estimar o custo total 
dos citados Projetos de Lei; d) examinar as determinações 
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) quanto aos gastos 
máximos com pessoal e a situação dos municípios com a 
efetivação dos Pisos Profissionais; e) Investigar o princípio 
da autonomia político-administrativa dos entes federados e 
a fixação dos salários mínimos profissionais através de Leis 
Federais; f) Examinar os potenciais conflitos entre os valores 
fixados como pisos e o Teto Salarial do Servidor Público.

METODOLOGIA

Em função do número escasso de pesquisas anteriores 
relacionadas ao tema e da ausência de estudos sistemáti-
cos, sejam eles de natureza acadêmica ou de formulações 
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assinadas pela gestão pública com o propósito de organizar 
intervenções concretas sobre o problema, o assunto – apesar 
da relevância – ainda é abordado com pouca familiaridade. 
As circunstâncias assinaladas levam à adoção de abordagem 
exploratória do problema eleito. Não pretendendo produzir 
análise estatística da situação em âmbito nacional, o estudo se 
propõe a desenvolver caráter descritivo e raciocínio indutivo 
sobre o problema. Seu intento é realizar investigação inicial, 
preliminar, que proporcione aproximação e esclarecimento 
acerca da matéria em exame e das dimensões que devam ser 
ponderadas com a devida extensão e profundidade. Trata-se, 
portanto, de uma investigação de natureza qualitativa com 
abordagem exploratório descritiva.

A providência inicial da pesquisa implicou no levan-
tamento dos projetos de Lei Federal de fixação de pisos 
salariais e elaboração de planilha contendo informações 
sobre as categorias profissionais contempladas e os valores 
prescritos como pisos profissionais. A apuração foi efetuada 
por meio das ferramentas de pesquisa de projetos e matérias 
legislativas, próprias dos sítios do Senado Federal e Câmara 
dos Deputados. Fez-se indispensável cuidadosa pesquisa das 
prescrições constitucionais, doutrina e decisões proferidas 
por tribunais superiores em processos que versam sobre a 
matéria. Consulta às informações contidas no Sistema de 
Coleta de Dados Contábeis de Estados e Municípios (SISTN) 
da Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda 
indicaram a condição dos estados e municípios frente ao 
cumprimento dos gastos máximos com pessoal limitados 
pela LRF. A revisão bibliográfica empreendida não revelou 
produções acadêmicas que mantivessem maiores correspon-
dências com o assunto investigado, embora tenha oferecido, 
como resultado, importantes trabalhos científicos que tocam 
ou situam-se bem próximos à matéria de interesse central: a 
política de remuneração e trabalho na administração pública 
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em geral e no setor saúde mais especificamente. Sem a pre-
ocupação de traçar análises estatísticas, mas de determinar 
a existência ou presença das condições, nos municípios, 
que impediriam ou trariam dificuldades à efetivação das 
iniciativas parlamentares de fixação de piso profissional, 
foram empregadas variadas bases de informações sociais 
e econômicas. O levantamento e análise de dados e infor-
mações implicaram na realização de estudos das bases da 
Pesquisa Assistência Médico Sanitária/Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (AMS/IBGE), Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde/Ministério da Saúde (CNES/
MS), Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde/MS (SIOPS/MS) e Relação Anual de Informações 
Sociais/Ministério do Trabalho e Emprego (RAIS/MTE) e 
DATASUS (Cadernos de Informações em Saúde).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As considerações acerca dos elementos econômicos 
implicados na questão em estudo revelam a carência de re-
cursos que deem conta dos novos dispêndios com folha de 
pagamentos e alertam para a concentração do contingente 
de trabalhadores nos municípios com consequente conver-
gência de gastos para estes entes federados. Atentando para 
outra face da iniciativa parlamentar em debate, expõem-se 
determinações jurídicas que permitem inferir a produção de 
situação de conflito entre leis que, de um lado imporiam a 
fixação de pisos salariais e, de outro, potencialmente fariam 
extrapolar os gastos máximos com pessoal ordenado pela 
LRF nos municípios que já se encontram próximo ao limite 
prudencial (95% do Limite Legal). Todavia, as aparentes 
contrariedades entre dispositivos legais e constitucionais 
não se resumem às situações que levem as administrações 
públicas a excederem os limites de gastos exigidos pela LRF, 
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este é apenas um dos antagonismos identificados. A análise 
da situação exige estudos mais extensos sob o ponto de vista 
da legislação e revelam conflitos potenciais que se referem às 
determinações relativas ao teto salarial do servidor público, 
a constitucionalidade da fixação de remunerações por meio 
de Leis federais que devem ser cumpridas pelos quadros 
de profissionais nos estados e municípios, assim como da 
efetividade da extensão do alcance destas leis sobre servi-
dores estatutários e aqueles regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

A busca pela recuperação salarial dos vencimentos dos 
trabalhadores de saúde é preocupação tangível e necessária 
entre os próprios trabalhadores, gestores de saúde, governan-
tes em geral e até mesmo em meio aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Com o propósito de atuar sobre tal 
situação, o Congresso Nacional atualmente analisa projetos 
de lei que objetivam fixar salários profissionais nacionais 
como remuneração mínima a que diversas categorias fariam 
jus pelo exercício de suas atividades, sob a justificativa de 
que os vencimentos praticados nos serviços de saúde não são 
condizentes com o necessário e merecido reconhecimento 
e valorização de profissões tidas como imprescindíveis na 
atenção à saúde da população. Essa iniciativa, entretanto, 
encontra restrições, potenciais e outras concretas. As de-
terminações legais podem se apresentar como limitações à 
efetivação dos Pisos. Os recursos financeiros, sem dúvidas, 
são dificuldades inevitáveis. Desta forma, devem-se estudar 
estratégias e recursos que superem os obstáculos e se cons-
tituam saídas jurídicas e de financiamento compartilhado, 
entre os três níveis de governo, da folha de pagamentos do 
setor saúde. Como contribuição à análise e identificação 
de possíveis soluções, o presente trabalho reclama estudos 
subsequentes de maior profundidade proporcionados pelo 
acesso pleno á importantes bases de dados que estabeleçam 
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exatos efeitos nos municípios - maiores empregadores pú-
blicos em saúde.

A gestão dos serviços com modelos jurídico-institucio-
nais alternativos adotados em associações Inter federativas ou 
por municípios de forma singular, o financiamento tripartite 
da folha de pagamentos condicionado ao cumprimento de 
metas e objetivos que assegurem a ampliação e qualificação 
da atenção em saúde, a instituição de planos de carreiras e 
a desprecarização dos vínculos de trabalho são opções que 
merecem exame e se colocam mesmo diante da hipótese de 
rejeição dos projetos de lei pelo Congresso Nacional.

Como setor que se caracteriza pela intensidade de mão 
de obra, que excedeu (em 2009) a marca dos três milhões de 
empregos, o financiamento é questão especial em função do 
montante de recursos indispensáveis à implementação de 
efetiva política de remuneração para todo o pessoal de saúde 
e não somente às categorias contempladas nos já referidos 
projetos de lei.
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38A NEGOCIAÇÃO COLETIVA DO 
TRABALHO NO SUS*

João Batista dos Santos Militão 

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 assegurou o direi-
to à liberdade de organização sindical e da greve no 
setor público, porém, silenciou em relação ao direito à 
negociação coletiva do trabalho. A nova Carta trouxe 
também importantes conquistas de políticas sociais, a 
exemplo da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
mudando profundamente o setor de saúde no País, a 
partir da concepção da saúde como um direito de todos 
e dever do Estado. Não obstante as transformações 
ocorridas no mundo do trabalho na década de 90, com 
o estabelecimento de um quadro adverso à luta dos 
trabalhadores, em 1993 é criada a Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS), com 
paridade entre empregadores e trabalhadores, por ato 
do Conselho Nacional de Saúde e homologado pelo 
Ministro de Estado, sendo-lhe atribuída o caráter de 
negociação permanente para dirimir as controvérsias 
das relações de trabalho. As restrições impostas ao 
exercício do direito de greve e da negociação coletiva 
dos trabalhadores do setor público pela cúpula do 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 
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Poder Judiciário se evidenciaram ao longo desses anos. 
Sem a estruturação da negociação coletiva, os conflitos 
se intensificaram na saúde e se prolongaram causando 
graves transtornos à sociedade. As experiências da Mesa 
Nacional e outras ocorridas no plano regional vão in-
fluenciar decisivamente na implementação em 2003 da 
Política de Democratização das Relações de Trabalho na 
Administração Pública. 

Contudo, apesar de inovar e significar um avanço 
nas relações de trabalho na esfera pública, a Mesa Na-
cional de Negociação tem encontrado, em sua trajetória, 
inúmeras dificuldades para se consolidar, razão pela 
qual tem instigado e produzido inquietações devido a 
sua relevância para o SUS, as Instituições, gestores, os 
sindicatos e a sociedade.

OBJETIVOS

Trata-se de uma abordagem ainda pouco explorada, 
considerando a minguada literatura sobre o assunto, não 
obstante a experiência do SUS e do serviço público ao longo 
de vários anos. Nesse sentido, a dissertação analisa o pro-
cesso de negociação coletiva do trabalho no âmbito central 
do SUS, buscando compreender os seus reais problemas 
e dificuldades, produzindo, assim, contribuições para o 
aperfeiçoamento das relações de trabalho no setor saúde. 
Buscou-se evidenciar a importância desses espaços como 
mecanismos de diálogo permanente envolvendo o Estado 
e os seus trabalhadores. 

METODOLOGIA 

O estudo de caráter analítico descritivo e cunho qua-
litativo, foi desenvolvido a partir da revisão da literatura, 
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análise da legislação, Normas e Regulamentos da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), Jurisprudência, 
Projetos de Leis e Propostas de Emendas à Constituição 
Federal em tramitação no Congresso Nacional que prepõem 
a regulamentação e estruturação da negociação coletiva 
do trabalho no setor público. Procurou também contextu-
alizar em diferentes trajetórias institucionais a questão da 
negociação, a greve e liberdade de organização sindical e 
o SUS. Para tanto, foram entrevistados membros da Mesa 
Nacional do SUS observando a representatividade entre as 
representações dos trabalhadores e empregadores e o staff 
da Mesa Nacional. Os questionários envolveram questões 
semiestruturadas, em um total de 11 sujeitos, ou seja, re-
presentantes: Bancada Sindical – as duas maiores Confe-
derações e das Federações de categorias de trabalhadores. 
Bancada dos gestores – o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems), o Ministério da Saúde, a 
Secretaria Executiva da MNNP-SUS e da Mesa Setorial do 
MS, o Secretário de Recursos Humanos (RH) do Ministério 
do Planejamento e representante da OIT. A aplicação do 
questionário se deu de duas formas: uma, através de envio 
pela internet aos participantes e, posteriormente, recolhido 
pessoalmente pelo pesquisador em Brasília, quando da 
reunião regular da Mesa.

É importante ressaltar que a aplicação do instrumento 
foi condicionada à aprovação do Comitê de Ética em Pes-
quisas da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) e mediante a 
obtenção da assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, onde o mesmo ficará com uma cópia deste 
termo e assegurado o sigilo das informações e participações 
na pesquisa e uma cópia da dissertação.



256

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicam que no quesito avaliação des-
ses espaços de negociação, na visão da representação dos 
trabalhadores, a Mesa apresentou um desempenho apenas 
satisfatório nesses últimos anos, alterando pouco o cenário 
da política de RH do SUS. Entretanto, para a bancada dos 
empregadores houve uma avaliação que a Mesa teve um 
desempenho satisfatório a muito bom. Contudo, ambas as 
representações tiveram uma posição semelhante e majoritária 
quando avaliam que esse mecanismo contribuiu para reduzir 
os conflitos das relações de trabalho. Tais afirmações confir-
mam os pressupostos teóricos formulados de que a Mesa se 
configura em espaços de tratamento de conflito, entretanto, 
sem pretender substituir as demais formas de pressão que são 
utilizadas legitimamente como ação dos sindicatos. Opinam, 
também, em sua maioria, trabalhadores e empregadores 
que é imprescindível a regulamentação do direito à nego-
ciação do trabalho no setor público, e que a ratificação pelo 
Brasil da convenção 151 da OIT ocorrida em abril de 2010 
vai necessitar medidas legislativas para a conformação do 
modelo de negociação através do fortalecimento de Mesas, 
acelerando o direito à negociação na Administração Pública. 
Quanto às dificuldades enfrentadas pela Mesa, a falta de 
concretude das decisões tomadas, aparece como um dos 
pontos mais críticos, merecendo um aprofundada reflexão 
teórico-prática em sua abordagem, uma vez que convergem 
os pensamentos dos trabalhadores e empregadores. Essa 
situação reflete uma questão central da Mesa que é a falta de 
efetividade jurídica dos seus instrumentos normativos. Na 
realidade, esses Protocolos têm modificado pouco a situação 
jurídica das relações de trabalho no setor saúde, fundamen-
talmente em razão da baixa normatividade. Outra questão 
imprescindível diz respeito a divulgação dos Acordos ou de 
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Atos fundamentais firmados à MNNP. Devido ao princípio 
constitucional da publicidade, tais medidas, que são instru-
mentos normativos resultantes de Acordos firmados à MNNP 
envolvendo governo e os seus trabalhadores, deveriam ser 
mais amplamente publicados. O conteúdo dos Protocolos 
e Acordos não devem circunscrever ao espaço apenas entre 
os atores da negociação, mas sobretudo alcançar o número 
elevado de Instituições e pessoas na sociedade. Ademais, a 
regra é que todos os atos firmados pelo governo devam ser 
publicados consoante o princípio da publicidade intrínseco 
ao estado democrático de direito. No caso do Acordo a ser 
ratificado por outras instâncias de negociação, deverá haver a 
respectiva publicação no Diário Oficial da esfera de governo 
correspondente, bem como a utilização de outros espaços 
institucionais e de redes sociais para divulgação. Da mesma 
forma, as entidades sindicais devem utilizar os seus meios 
de comunicação e de discussão coletivas para divulgar os 
acordos firmados à Mesa. Complementando nosso estudo, foi 
realizada uma visita aos sites dos participantes da pesquisa, 
tanto da representação dos trabalhadores, quanto de empre-
gadores e encontramos um resultado pouco alentador. Ape-
nas uma nota de divulgação na Entidade Nacional Sindical 
dos Trabalhadores, e uma concentração de informações na 
página do Ministério da Saúde, e nada mais. Daí se conclui 
que esse poderoso instrumento de comunicação – a internet, 
tem sido subutilizado como instrumento de divulgação 
dessas informações. Outra questão desvelada no estudo diz 
respeito à ausência de uma cultura da negociação – questão 
citada entre trabalhadores e empregadores como um dos 
problemas centrais, ou mesmo, historicamente, como as 
estruturas brasileiras, aqui entendidas como a sindical e as 
administrativas, expressam ainda um resquício de autorita-
rismo convivendo com instituições que passaram a adotar 
uma cultura política baseada em mecanismos democráticos. 
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Por outro lado, segundo as análises realizadas a partir das 
informações prestadas nos questionários, quanto aos aspectos 
positivos, trabalhadores e empregadores idealizam as expe-
riências havidas de negociação através de Mesa permanente 
e as suas metodologias como as adequadas para responder 
as características do serviço público, enquanto espaços de 
construção de diálogo e articulação das políticas, porém, 
criticam a sua baixa efetividade dos seus resultados.

Segundo análise das proposições em curso, o Brasil 
deverá transitar do modelo despótico para um modelo hege-
mônico de regulação do trabalho na Administração Pública, 
seguindo uma tendência verificada em países europeus e 
mesmo da América Latina. Nesse contexto, verifica-se um 
país ainda atrasado. Assim, a partir da adoção do arcabouço 
legal, devem ser tomadas medidas concomitantes à da regu-
lamentação, a exemplo de processos formativos permanente 
abertos para superar o caráter autoritário que ainda permeia 
a relação de trabalho no setor público, estimulando o de-
senvolvimento da consciência política da cultura negocial, 
direcionadas para empregadores públicos e trabalhadores, 
sob pena de adotarmos um belíssimo modelo, mas inope-
rante. O País deve adotar regras comuns de condutas às 
partes, equilibrando a relação entre os trabalhadores e o 
Estado, hoje muito desigual e unilateral.

A questão da existência de duas Mesas Nacionais de 
Negociação do Trabalho vinculadas ao Ministério da Saúde, 
com representação sindical, instituição e pautas de nego-
ciações semelhantes em muitos aspectos. Concluímos pela 
integração da Mesa Setorial do Ministério da Saúde com a 
Mesa Nacional do SUS. O funcionamento das duas estrutu-
ras não é recomendável sob diversos aspectos. O principal 
deles é que a política de gestão do trabalho do SUS deva 
ser unificada e nacionalizada. A superposição de estruturas 
termina sendo onerosa e as suas decisões excessivamente 
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longas na busca de consensos, quando é possível chegar a 
um acordo. É preciso refazer o caminho da unidade política 
e concentrar os esforços com maior objetividade, isso sem 
prejuízo que uma entidade sindical nacional possa acordar 
questões específicas extraordinárias e junto ao órgão em-
pregador nacional, e obtenha o aval da Mesa Nacional do 
SUS, quando necessário.
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39 INSTITUCIONALIZAÇÃO, 
INOVAÇÃO E 

COMPARTILHAMENTO DA 
GESTÃO NA POLÍTICA ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
NO ESTADO DO TOCANTINS: um 

projeto de intervenção*

Linvalda Rodrigues Henriques de Araújo

INTRODUÇÃO

Esta dissertação caracterizou-se como um projeto 
de intervenção, cujo intuito foi orientar a construção de 
mudanças no processo de implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente (PNEP) no Estado 
do Tocantins, reestruturando o processo de formula-
ção do Plano Estadual de Educação Permanente do 
Tocantins (PEEP), visando ampliar a participação das 
instâncias colegiadas, à luz da realidade local e das 
diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde (PNEPS).

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Sergio de Almeida Rego. Participou da orientação a Mestre, à 

época, Mônica de Rezende.
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Com a reestruturação, a Escola Técnica do Sistema 
Único de Saúde (ETSUS) de Tocantins passa a ser Supe-
rintendência da Escola Tocantinense do SUS (SETSUS), que 
passou a ser o setor responsável pela gestão da Política de 
Educação Permanente e de Educação Profissional no Estado, 
planejando, elaborando e a executando, a partir de parcerias 
com outras instituições de ensino. Foi realizado um estudo 
inicial e foi possível pensar estratégias que compuseram o 
plano de ação deste projeto de intervenção, que embora não 
tão claro desde o início, foi se estruturando à medida que o 
processo avançava e as necessidades surgiam.

Como resultado, foi gerado um conjunto de documen-
tos, que se por um lado mostram os caminhos trilhados, 
por outro revelam parte da complexidade da gestão 
estadual no País.

Para o desenvolvimento deste estudo, partiu-se de 
alguns pressupostos: 1) O debate sobre a temática da 
educação permanente contribui para ampliar e qualificar a 
participação das instâncias colegiadas (Conselho Estadual 
de Saúde – CES, Conselho Intergestores Bipartite – CIB, 
Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço – 
CIES e Comissão Intergestores Regional – CIR), tanto 
no que diz respeito ao processo decisório na elaboração 
do PEEP quanto ao acompanhamento da implementação 
do mesmo. 2) O planejamento com a participação dos 
municípios, regiões de saúde e Estado garante não só a 
responsabilidade local pela execução das ações de saúde, 
mas também autonomia no processo de formação e de-
senvolvimento dos profissionais e gestores. 3) Os cursos 
elaborados de forma articulada entre gestores municipais, 
estaduais e as instituições de ensino, e de acordo com 
as diretrizes da PNEPS, tendem a ter maior adesão dos 
trabalhadores, possibilitando a reorientação tanto do 
cuidado à saúde quanto dos processos formativos.
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OBJETIVOS

O estudo teve como objetivo principal orientar a constru-
ção de mudanças no processo de implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde no Tocantins, 
visando ampliar a participação das instâncias colegiadas, à 
luz da realidade local e das diretrizes nacionais e estaduais. 
Como específicos teve: a) identificar as diretrizes da PNEP; 
b) desenvolver estudo exploratório sobre o processo de 
formulação do PEEP no Tocantins; c) elaborar Plano de 
Ação para alteração do processo de formulação do PEEP/
TO, ampliando a participação das instâncias colegiadas; d) 
iniciar implementação do Plano de Ação.

METODOLOGIA

A partir da construção do marco teórico referencial, 
realizou-se um estudo exploratório, composto por entrevis-
tas abertas e um grupo focal, por meio do qual buscou-se 
compreender como se dava esse processo no estado, até 
então, produzindo insumos para a análise e reflexão sobre 
os elementos que poderiam contribuir para qualificação da 
gestão.

Para tanto, foi realizada uma análise documental, para a 
qual utilizei os seguintes documentos: Política de Educação 
e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação 
Permanente em Saúde, Portaria GM n° 198/2004, Portaria 
GM n° 1996/2007, atual Plano Estadual de Saúde 2011, Pla-
no Estadual de Educação Permanente dos anos 2007, 2008, 
2009, 2010 e 2011 e o plano do Programa de Formação de 
Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS). Em 
seguida, foi desenvolvido um estudo exploratório, no qual 
foram realizadas quatro entrevistas abertas e um grupo focal. 
Com o objetivo de fazer uma interlocução entre referencial 



263

teórico e a experiência vivida, busquei identificar os processos 
executados pelas instâncias envolvidas na formulação do 
PEEP e compreender o ponto de vista dos atores selecionados 
que foram vistos como sujeitos do processo.

Para as entrevistas foram selecionados os seguintes 
atores: presidente do CES; presidente da CIB; secretária 
executiva da Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES); 
diretor da Diretoria de Gestão da Educação na Saúde (DGES); 
responsável pelo Núcleo de Planejamento e Avaliação. Para 
participar do grupo focal foram convidados os responsáveis 
pela temática da educação permanente de cada um dos 15 
colegiados gestores regionais. A partir dos resultados das 
entrevistas e do grupo focal, e por ser uma das partes inte-
grantes do processo de condução da PEEP no estado, senti-me 
desafiada a intervir no cenário encontrado. Deste modo, foi 
proposto um projeto de intervenção nos processos de trabalho 
da superintendência, a ser desenvolvido conjuntamente com 
os servidores da SETSUS, que convergiu para a construção 
de um plano de ação, apresentado na dissertação.

O plano de ação, com diversas atividades de reorganiza-
ção dos processos de formulação e de trabalho, foi orientado 
por mim e operacionalizado de forma participativa com os 
servidores da SETSUS durante o desenvolvimento da dis-
sertação do mestrado. Desta forma, as informações obtidas 
tanto nos estudos teóricos como nas entrevistas e no grupo 
focal subsidiaram os caminhos que foram sendo percorridos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A finalidade dos produtos foi estabelecer os requisitos 
necessários à obtenção da qualidade requerida pelas ins-
tituições, propondo soluções para problemas repetitivos, 
aumentando resolubilidades e reduzindo os paralelismos 
e deficiências das ações. Os produtos foram construídos a 
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partir das necessidades identificadas no desenvolvimento 
do estudo (Plano de Ação), e das análises do processo de 
trabalho da SETSUS. Constituem-se como Leis, portarias e 
instrumentos de gestão como, por exemplo, o Plano PluriA-
nual (PPA), Programação Anual, normatização dos processos 
de trabalho da SETSUS, Regimento Interno da CIES, Planos 
de Educação Permanente, formulários, portfólio e tutorais. 
Ao longo de todo o processo, buscou-se questões e elementos 
que se mostraram relevantes para desenvolver um plano de 
ação, baseado nas diretrizes da PNEPS e no debate com as 
instâncias participativas, que conduziu avanços importantes 
na formulação e implementação desta Política no estado.

Neste caminhar, foi possível confirmar o primeiro e o 
segundo pressupostos apresentados; o terceiro não houve 
tempo suficiente durante o estudo para analisa-lo. Neste 
sentido afirma-se que o debate da PNEPS é fundamental 
para a qualificação e participação das instâncias participa-
tivas, bem como a corresponsabilidade dos atores envolvi-
dos. Em relação ao segundo pressuposto, verificou-se que 
quando oferta-se o acesso aos municípios, através das CIRs, 
ao planejamento e à construção do Plano de Ação Regional 
de Educação Permanente em Saúde (PAREPS), e quando 
este trabalho ocorre subsidiado pelas necessidades loco 
regionais, indicadores de saúde, competências dos serviços 
e trabalhadores do SUS e nas responsabilidades sanitárias 
municipais e estaduais, as estratégias propostas na compo-
sição dos PEEPs e PROFAPS tendem a se apresentarem mais 
coerentes. Ou seja, dialogam com as necessidades de saúde 
representadas no Plano Estadual de Saúde.

Ao longo de todo o processo, buscou-se questões e ele-
mentos que se mostraram relevantes para desenvolver um 
plano de ação, baseado nas diretrizes da PNEPS e no debate 
com as instâncias participativas, que conduziu avanços im-
portantes na formulação e implementação desta Política no 
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estado. A efetivação deste trabalho permitiu concluir que a 
institucionalização dos processos de trabalho na implemen-
tação da Política Nacional de Educação Permanente se dá 
com atores/instâncias participativas empoderadas e com o 
compartilhamento da gestão.
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40 A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE 

ORGANIZAÇÃO/REORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO DAS 
EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NO 

ESTADO DO PIAUÍ*

Maria Gorete Ferreira da Silva (In memoriam)**

INTRODUÇÃO

A Estratégia Saúde da Família (ESF), implantada em 
1994, surgiu inicialmente como um programa dirigido às 
regiões com mais dificuldade de ofertar ações e serviços 
de saúde, mais precisamente no Norte e no Nordeste do 
País. O objetivo era implantar um Modelo de Atenção 
alternativo ao modelo dominante e decorrente de um 
processo histórico socialmente determinado a partir da 
compreensão de que saúde é um direito de todos e dever 
do Estado, mediante a implantação de medidas e ações 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Antenor Amâncio Filho. Segunda Orientadora: Mônica Carvalho 

de Mesquita Werner Wermelinger.

** Maria Gorete veio a falecer tão logo concluiu o Mestrado, deixando saudades 

e pesar.
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que visem atender às necessidades de saúde das pessoas 
em todos os níveis de atenção.

No Piauí, à época, respondia pela a maior cobertura 
populacional da Estratégia no País, cobrindo quase 100% 
da população adstrita. Entretanto, a forma como ocorreu o 
processo de implantação da ESF e a consolidação da Atenção 
Básica (AB), vem suscitado grandes debates e se colocado 
como um dos principais desafios, quer seja no âmbito da 
gestão estadual, quer seja no âmbito da gestão municipal.

O Projeto de Qualificação em Educação Permanente 
para a Atenção Básica surgiu em 2009, com o propósito de 
preencher as lacunas deixadas pelos processos de formação/
qualificação vigentes na Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
e qualificar as equipes da ESF e do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf) para atuarem na AB, no desenvolvimento 
de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico e tratamento, reabilitação e manuten-
ção da saúde.

OBJETIVOS

O trabalho teve como objetivo geral analisar os efeitos 
do Projeto de Qualificação em Educação Permanente para 
a Atenção Básica na organização/reorganização do processo 
de trabalho das equipes de AB no Piauí. Foram objetivos es-
pecíficos: 1) Analisar o efeito da qualificação no processo de 
trabalho das equipes da AB, realizada segundo os preceitos 
da Educação Permanente em Saúde, com vistas à constru-
ção de instrumentos técnico-científicos que contribuíssem 
com a implementação da Política de Educação Permanente 
em Saúde para a Atenção Básica no âmbito do Estado; 2) 
Fomentar processos de qualificação dos trabalhadores do 
SUS, identificando os pontos de dificuldade, indicando su-
gestões para o estabelecimento de diretrizes e mecanismos 
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que possam aprimorar a Política Estadual e loco-regional de 
Educação Permanente em Saúde; 3) Fornecer elementos para 
aprimoramento no processo de trabalho das equipes da AB.

METODOLOGIA

Dada a natureza do estudo que tinha como objetivo 
analisar o efeito de um projeto desenvolvido como parte de 
uma política pública, optou-se pelo estudo de caso descriti-
vo, com abordagem qualitativa consistindo em uma técnica 
quali-quantitativa de análise do material verbal, coletado 
a partir das discussões e debates de questões norteadoras 
ocorridas nos grupos focais e de análise documental.

Teve como cenário os municípios de Bom Jesus, Floriano 
e Uruçuí do estado do Piauí, cidades polos onde foi desen-
volvido o Projeto de Qualificação em Educação Permanente 
para Atenção Básica, os sujeitos da pesquisa foram os gestores 
(secretários municipais de saúde, coordenadores/gerentes 
da AB/Equipe de Saúde da Família/Equipe de Saúde Bucal) 
e profissionais inseridos na AB dos municípios participantes 
do Projeto. 

O método utilizado foi a realização de Grupos Focais e 
a Análise Documental. Os grupos focais foram realizados 
nos municípios sede do projeto e que tiveram mais de três 
equipes de AB participando do mesmo (Floriano, Uruçuí e 
Bom Jesus). Os sujeitos participantes do grupo focal foram 
os gestores municipais da AB (secretários municipais de 
saúde, coordenadores da ESF e dos Nasf, gerentes regionais 
de saúde) e profissionais da AB participante do projeto, as 
Gerencias Regionais de Saúde através de seus coordena-
dores foram os nossos lócus de mobilização e articulação. 
Utilizou-se gravador e filmadora e os discursos dos sujeitos 
foram transcritos e analisados através da técnica do Discurso 
dos Sujeitos Coletivos.
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Foram realizados 3 grupos focais e para facilitar a meto-
dologia de analise denominamos os grupos em Grupo Focal 
I, Grupo Focal II e Grupo Focal III, cada um com caracte-
rísticas diferentes e especificas: Grupo Focal I – composto 
predominantemente por gestores e profissionais de uma 
dada região em que mais de 70% dos profissionais da AB 
são concursados e fazem parte de um quadro de servidores 
efetivos. Neste grupo houve um empenho, determinação e 
motivação por parte da maioria dos gestores para que eles 
participassem do processo de capacitação, o que resultou 
num efetivo envolvimento da maioria dos profissionais da 
AB, principalmente do município sede, onde mais de 90% 
participam da capacitação.

O Grupo Focal II composto por profissionais e gestores 
de uma região em que a maioria dos profissionais da AB 
também são concursados, mas não houve grandes empenhos 
e incentivos para que as equipes participassem do proces-
so de capacitação. Outro aspecto marcante foi a grande 
mobilidade de gestores municipais ocorridos na região; 
portanto a adesão dos profissionais ao projeto foi em torno 
de 60%. O município sede respondeu por mais de 50% da 
região sendo também o que mais houve abandono durante 
o desenvolvimento do curso, particularmente dos médicos.

O Grupo Focal III foi composto por profissionais e ges-
tores representantes de uma região em que a maioria dos 
profissionais não são concursados, caracterizado por uma 
grande mobilidade de gestores e de profissionais. No mu-
nicípio sede responsável por mais de 50% das equipes da 
região houve troca de gestores por duas vezes durante o 
curso, com pouquíssimo envolvimento destes com o processo, 
resultando num altíssimo percentual de abandono do curso 
e posteriormente, alta mobilidade de profissionais na região. 
Atualmente a maioria dos profissionais que estão no muni-
cípio sede sequer participaram do processo de capacitação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatou-se que em 100% dos documentos analisados 
– os instrumentos de gestão do SUS, mais especificamente 
os Relatórios das últimas Conferências de Saúde, os Planos 
Municipais de Saúde (PMS) e os Relatórios de Gestão do 
exercício 2010 dos municípios selecionados – não existe 
qualquer menção específica para a AB enquanto política 
prioritária. As atividades inerentes da AB constantes da 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) encontram-se 
condensadas no rol geral das ações dos diversos das dife-
rentes atividades e programas.

Observou-se na fala dos sujeitos uma contradição, um 
distanciamento entre o que está proposto como objetivos 
ideais de instrumentos gerencias – como, por exemplo, estru-
turação de Conferências, elaboração de PMS e de Relatórios 
de Gestão – e a utilização destes no cotidiano da gestão, os 
depoimentos apontam para uma menor importância destes 
no processo de gestão local corroborando com afirmações 
dos mais críticos de que esses documentos são meros instru-
mentos burocráticos/administrativos para atender exigências 
legais do sistema.

Também foi observada uma grande resistência dos 
profissionais e dos gestores em discutir ou abordar questões 
teórico-conceituais do sistema. Para eles, as discussões de 
questões conceituais, ideológicas e ou doutrinárias não são 
“práticas”, não passam de discussões subjetivas e pouco 
viáveis no cotidiano dos serviços, portanto de competência 
exclusiva da academia e dos teóricos. 

Esperamos que os resultados desta pesquisa possam 
servir de subsídios para debates e reflexões em torno das 
questões abordadas, além de contribuir efetivamente para 
transformações na prática dos profissionais e na construção 
de conhecimentos/saberes no campo da saúde no estado.
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41CONDIÇÕES PARA A 
HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO 

DO TRABALHO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

DIVINÓPOLIS/MG: uma agenda 
imaterial*

Marília Fraga Cerqueira Melo

INTRODUÇÃO

O objeto deste estudo foi a humanização da gestão 
do trabalho, tendo como campo de estudo a Secretaria 
de Saúde de Divinópolis – MG. Pretendeu-se conhecer os 
instrumentos e processos de gestão do trabalho ali vigen-
tes e propor contribuições para uma gestão humanizada.

A Política Nacional de Humanização (PNH) propõe, 
desde 2003, a efetivação dos princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e 
gestão em saúde, qualificando a saúde pública no País, 
incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhado-
res e usuários e ainda apostando na indissociabilidade 
entre atenção e gestão. 

Trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Divinópolis, nos mobilizaram os problemas da gestão 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Marilene de Castilho Sá.
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do trabalho apontados no Plano Municipal de Saúde 2009-
2013, como a falta de compromisso dos servidores, não 
cumprimento da carga horária, desconhecimento do funcio-
namento da rede, desmotivação, ausência de alternativa de 
modelos de contratação e tratamento desigual às categorias 
profissionais, falta de política de educação permanente e 
continuada, concurso público realizado pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão sem a participação da SMS, Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) inadequado, avaliação de 
desempenho sem resolutividade e falta de banco de dados 
dos servidores da saúde.

Outras dificuldades elencadas como a falta de humani-
zação e modelo biomédico culturalmente sustentado pelos 
próprios trabalhadores de saúde, usuários e corporações 
não estão diretamente relacionados à gestão do trabalho, 
mas tem impacto negativo sobre a qualidade da assistência 
e colaboram para a uma rígida cultura corporativa. Assim, 
este trabalho buscou investigar os dispositivos e estratégias 
de gestão do trabalho na SMS de Divinópolis e as condições 
para a humanização com a proposta de construção de uma 
agenda imaterial.

OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo foi explorar os limites 
e possibilidades de humanizar a gestão do trabalho na SMS 
de Divinópolis. Os objetivos específicos foram: a) Caracte-
rizar os instrumentos e processos da gestão do trabalho no 
município; b) Identificar junto aos gestores e trabalhadores 
sua compreensão sobre o trabalho na SMS, os processos de 
gestão e as possibilidades de humanização da gestão do 
trabalho; c) identificar os desafios presentes na gestão do 
trabalho na Secretaria; d) propor mudanças nos instrumentos 
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e processos de gestão do trabalho em Divinópolis com vistas 
à humanização dos processos de trabalho.

METODOLOGIA

De uma forma resumida foram explicitados os conceitos 
e categorias analíticas que embasaram a entrada no campo 
da pesquisa. Os referenciais teóricos foram a Psicossocio-
logia Francesa e a Psicodinâmica do Trabalho. Assumimos, 
portanto como abordagem metodológica de pesquisa a 
perspectiva clínica psicossociológica.

Foram realizadas entrevistas individuais semiestru-
turadas com profissionais de saúde e gestores de uma das 
unidades assistenciais da SMS e do nível central para identi-
ficar a compreensão sobre o trabalho, os processos de gestão 
e as possibilidades de humanização da gestão do trabalho. 
Também foram estudados os documentos que embasam a 
gestão do trabalho na secretaria. As entrevistas foram rea-
lizadas com quatro gestores do nível central, três gestores 
da unidade de urgência e emergência e sete profissionais 
de saúde também do serviço de urgência e emergência, 
totalizando quatorze entrevistados. A escolha da unidade 
assistencial se justificou por entendermos que, por suas 
características organizacionais e pela natureza do trabalho 
assistencial ali realizado, concentra importantes desafios e 
tensões cotidianas para a gestão do trabalho.

Os quatro gestores da unidade assistencial – Diretor Clí-
nico da Medicina, Diretor Técnico da Medicina e Supervisor 
de Enfermagem – foram convidados para a pesquisa e três 
participaram. Os sete profissionais de saúde entrevistados 
foram convidados em visitas da pesquisadora à unidade, em 
dias e horários indicados por servidores como de fluxo de 
trabalho mais tranquilo. No nível central foram convidados 
e entrevistados os quatro gestores das Diretorias: Financeira, 
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Atenção Primária, Média e Alta Complexidade e Vigilância 
em Saúde. Dentre estes entrevistados, doze são servidores 
estatutários da SMS, um comissionado e um federal. A par-
tir da análise do material das entrevistas e documental, se 
buscou elaborar uma proposição de mudanças nos instru-
mentos e processos de gestão do trabalho na SMS visando 
à humanização dos processos de trabalho e a possibilidade 
de implementação de uma política de gestão do trabalho. 
Tal proposta foi desenvolvida e discutida com os gestores e 
profissionais com o objetivo de aperfeiçoamento, validação 
e construção de legitimidade para as mudanças sugeridas.

Essa pesquisa seguiu os critérios estabelecidos na Reso-
lução nº 196 do CNS de 10/10/96, que normatiza as pesquisas 
envolvendo, direta ou indiretamente, seres humanos. Foi 
aceita na SMS de Divinópolis, com a anuência e assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por 
parte dos entrevistados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados encontrados confirmam as dificuldades da 
gestão do trabalho em saúde pública e os enormes desafios 
que a gestão e a humanização apresentam, e apontam para 
a necessidade de se instituir processos e dispositivos no 
cotidiano do trabalho para o atendimento das necessidades 
e expectativas dos sujeitos envolvidos. 

Na apresentação dos resultados desta investigação, 
propôs-se a elaboração de uma Agenda Imaterial que se 
interpenetra com a Agenda Positiva para a Gestão do Tra-
balho em Saúde proposta pelo Ministério da Saúde. Na 
Agenda imaterial foram elencados os elementos de análise: 
reconhecendo as imagens, metáforas e significações com-
partilhadas pelos trabalhadores/gestores sobre a SMS – o 
imaginário organizacional; coproduzindo sentidos e vínculos 
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com o trabalho; lidando com a dinâmica prazer-sofrimento 
no trabalho; promovendo o reconhecimento no trabalho; 
oferecendo apoio e escuta aos trabalhadores/gestores. Na 
Agenda Positiva os dispositivos: PCCS, vínculos trabalhistas, 
concurso público e perspectiva de desenvolvimento na car-
reira; avaliação de desempenho profissional e institucional; 
Educação Permanente; estratégias e dispositivos de gestão 
democrática e negociação do trabalho; sistema de informações 
gerenciais sobre a força de trabalho local; ações e estratégias 
da saúde do trabalhador do SUS/qualidade do trabalho e 
humanização da gestão.

Os eixos da agenda imaterial remetem para uma das 
funções fundamentais da gestão que é a de suporte ou sus-
tentação psicossocial junto aos trabalhadores, assegurando 
seu lugar simbólico na organização, reconhecendo o valor 
de seu trabalho e intervindo positivamente na dinâmica 
prazer-sofrimento no trabalho e nas possibilidades de coo-
peração/interação.

Quanto ao imaginário referente à SMS, emergiu a ima-
gem de grandeza simultânea às de vivências de fragmentação 
e esfacelamento que condicionam negativamente o vínculo 
do servidor com o trabalho. A gestão é reconhecida como 
resultante de forças variadas e representada como de baixa 
governabilidade e baixa capacidade de governo. Tendo sido 
identificados fatores de sofrimento no trabalho e demanda 
pelo reconhecimento que não seria apenas financeiro, mas 
das condições de trabalho e da valorização do trabalhador. 

A questão das indicações políticas partidárias para os 
cargos gerenciais em comissão que são de livre provimento 
e exoneração, segundo alguns entrevistados, dificultam a 
gestão do trabalho na SMS. Além das dificuldades internas 
da Secretaria, referem-se à desvalorização do serviço pú-
blico no contexto do País e a consequente desvalorização 
dos trabalhadores. Assim como a abertura indiscriminada 
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de cursos na área de enfermagem na região de saúde, que 
saturou o mercado de trabalho. A consequência disso é a 
precarização dos vínculos, da remuneração e os múltiplos 
empregos. Neste contexto, sentem-se desvalorizados e re-
conhecem o comprometimento da qualidade da assistência 
prestada e da qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. 

São fontes de sofrimento no trabalho na SMS o iso-
lamento, a falta de autonomia, a pressão por vagas para 
transferências de usuários, a descontinuidade dos projetos, 
a dificuldade de manutenção e aquisição de equipamentos e 
a recomposição do quadro de servidores. O longo tempo de 
espera para os usuários serem atendidos também é apontado 
por servidores e gestores como fonte de sofrimento e um 
desafio na realização do trabalho no SUS. Expressam que 
os usuários demonstram a insatisfação sobre os servidores. 

As propostas de dispositivos e processos de humanização 
da gestão do trabalho para a SMS, a partir deste estudo que 
poderão ser iniciadas e que se referem à Agenda Positiva 
são: Implantação do sistema de informações gerenciais da 
força de trabalho local; colocar como pauta para a gestão 
municipal a saúde do trabalhador do SUS; buscar junto aos 
gestores, servidores e institutos de ensino o encaminhamento 
para a educação permanente.

Com relação à Agenda Imaterial, sair do nível central 
da Secretaria e utilizar os espaços das reuniões de equipes já 
instituídos para circular a palavra no trabalho. Nestas opor-
tunidades, refletir sobre o processo de trabalho em saúde, 
procurando a valorização da autonomia e da cooperação. 
Buscar espaços mais permanentes e regulares onde a pauta 
seja os sujeitos em situação no processo de trabalho com foco 
nas relações entre os servidores. 

Também como sugestão a ser implantada, a criação de 
um espaço de informações no site da Prefeitura para disse-
minar as informações entre os servidores. Com um campo 
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específico para as questões referentes à gestão do trabalho 
e da educação, disponibilizando os documentos da Admi-
nistração de Pessoal, Saúde do Trabalhador, Campanhas de 
Saúde e outros que forem importantes para o trabalhador. 
Fazer deste espaço um local de interação, mediante a recepção 
de questões deles e disponibilização de respostas.
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42 ARTE, EDUCAÇÃO E SAÚDE: o 
Teatro Popular como engenho para a 

educação na saúde*

Naya Nunes de Athayde

INTRODUÇÃO

Nos conturbados anos 1960 do século XX, uma ex-
periência inédita com o teatro popular levou as ações de 
educação em saúde da Escola Nacional de Saúde Públi-
ca Sergio Arouca (ENSP), a trilhar caminhos até então 
desconhecidos e diferentes dos métodos da educação na 
saúde àquela época praticados. A Escola está localizada 
em Bonsucesso, bairro do subúrbio carioca que abrange 
uma região nomeada Manguinhos, composta por um 
complexo de 15 favelas, habitadas por uma população 
empobrecida, originada em sua maior parte por migrantes 
mineiros e nordestinos. Assim, uma questão se estabeleceu 
para os profissionais da instituição: era preciso mapear 
o território, conhecer aquela gente, o modo de vida, 
suas formas de sobrevivência, as condições sanitárias, 
os principais agravos.

Com o apoio da direção à época foi pensado então 
atividades de educação em saúde com a comunidade de 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Antenor Amâncio da Silva Filho. Segunda orientadora: Mônica 

Carvalho de Mesquita Werner Wermelinger.
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Manguinhos, como uma ação diferenciada, reconhecida na 
prática do teatro popular. Para essa atividade é convidado 
Luiz Mendonça – diretor e ator, fundador do Movimento 
de Cultura Popular no Recife. 

Mendonça inicia as atividades já na ENSP, utilizando 
o teatro como potente instrumento de educação em saúde. 
Criou, na favela da Varginha, o Grupo de Teatro e Saúde de 
Manguinhos, mais tarde denominado Grupo Teatral do Par-
que Carlos Chagas, para o projeto “Educação sanitária através 
do teatro”. Porém o acirramento de medidas autoritárias da 
ditadura militar provocou mudanças na ENSP: o quadro 
de pessoal foi reduzido. Mendonça foi então pressionado 
a se afastar. É sobre essa experiência que trata esse estudo.

OBJETIVOS

O estudo realizado teve como objeto o teatro popular 
como meio para educar para a saúde, com foco no trabalho 
desenvolvido pela mencionada Escola, por intermédio do ator 
e diretor Luiz Mendonça. Como objetivos, o estudo elegeu 
o relato da referida experiência na ENSP com a pretensão 
de que seu resultado possa servir de subsídio importante 
para enriquecer o debate, cada vez mais contemporâneo, de 
congregar as ações da saúde com as da educação, aliadas 
a arte aqui proposta, no processo de formação do cidadão 
brasileiro.

METODOLOGIA

O pioneirismo das ações de educação na saúde apoia-
das pelo teatro popular de Luiz Mendonça e a carência de 
registros capazes de preservarem essa história, nos motivou 
a realizar um estudo tendo como foco e eixo essa singular 
experiência, tão pouco conhecida ou reconhecida pelos 
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atuais sujeitos da saúde. Foram utilizados depoimentos 
de pessoas envolvidas diretamente nessa prática, entre 
profissionais de saúde e membro da comunidade, além da 
exposição do pensamento e vivência no movimento teatral 
de Luiz Mendonça. 

A proposta de trabalho se ampliou quando identifica-
mos a necessidade de conceituar o chamado teatro popular, 
nomeado ou confundido, também, como teatro social, teatro 
didático ou teatro comunitário, cujos pressupostos teóricos 
podem ser encontrados na literatura. Além da experiência 
e formulações desse ator, nos aproximamos das ideias de-
senvolvidas por autores que tratam do tema.

Interessa-nos aqui questionar, com base nos pressupos-
tos teóricos apontados por esses autores como a experiência 
teatral se organiza, de que métodos se utiliza para a proposta 
educacional. Que tipo de reação traz a experiência comuni-
tária com o teatro popular? É possível melhorar a percepção 
da realidade? Será capaz de produzir mudanças de conduta?

A experiência revelada e as respostas a essas e outras 
indagações, pretenderam oferecer contribuição às ações 
de educação na saúde, hoje desenvolvidas de forma mais 
aproximada, por exemplo, em iniciativas desempenhadas 
por agentes comunitários de saúde, entre as necessidades 
de saúde e outros tipos de necessidades das pessoas; entre 
o conhecimento popular e o conhecimento científico sobre 
saúde; entre a capacidade de autoajuda, própria da comuni-
dade e os direitos sociais garantidos pelo Estado. Para pensar 
esse cenário de intervenção da arte na área da educação na 
saúde, propomos como enfoque o relato da experiência vi-
venciada na ENSP nos anos 1960 e 1970, por meio do teatro 
popular, ação liderada por Luiz Mendonça.

O estudo foi desenvolvido tendo em vista oferecer exten-
são à prática dos conceitos e reflexões que visam fundamentar 
o trabalho e lembrar a ligação entre teoria e prática, entre 
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experiência e a visão analítica e crítica que a relaciona com 
o contexto em que se insere. Pressupomos que os resultados 
evidenciaram a qualidade das relações obtidas entre insti-
tuição de saúde e população a partir das intervenções que 
privilegiam as práticas, com o teatro como meio de aproxi-
mação de uma determinada realidade, tanto do ponto de 
vista da comunidade como do sujeito em sua organização 
social. Nos aproximamos do conceito de saúde proposto 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), descrito na Constitui-
ção de 1988 e delineado nas lutas políticas/conceituais, em 
busca de sua ampliação, objetivando estabelecer, enfim, que 
o corpo não adoece apenas por si, mas que se subordina às 
condições sociais e ambientais em que vive.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Encontramos nos pressupostos teóricos estudados, con-
teúdo afinado com uma possível estruturação de princípios 
e métodos capazes de colaborarem para que a formatação 
de políticas de intervenção que se utilizando das artes, 
encontrem no teatro popular, instrumento útil ao conheci-
mento dos indivíduos e de suas comunidades. Para as ações 
de educação na saúde, além do teatro realizado até os dias 
de hoje pelo ator José Geraldo, outro importante legado é 
deixado por Luiz Mendonça. Ilva Niño, sua companheira 
por cerca de 40 anos, atua até os dias de hoje, como docente 
na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, respon-
sável por projetos na área da cultural e por disciplina de 
desenvolvimento do teatro. Essas atividades objetivam a 
exploração do teatro como instrumento de valor educacional. 
Busca aprimorar a capacidade criativa dos alunos, qualidade 
primordial para esses futuros profissionais da área da saúde 
nos desafios do trabalho.
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Os métodos para o exercício do teatro aqui apresentados 
são capazes de alicerçar a inclusão do teatro nas atividades 
de ensino e aprendizagem na área da saúde. Para tanto, e 
para que não corra o risco de ser entendido como uma ação 
banal, desprovida de valor educativo, vulnerável ao descarte, 
a prática do teatro faz jus a se inserir nas grades curricula-
res para a formação de profissionais de saúde. Em especial 
propomos que a inserção esteja contemplada na Escolas 
Técnicas do SUS que se reúnem numa rede governamental, 
a Rede de Escolas Técnicas do SUS (RETSUS), criada pelo 
Ministério da Saúde responsável pela indução de políticas 
educacionais para a formação de profissionais de nível 
técnico. Dentre esses, os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) que atuam como elo entre a comunidade e os servi-
ços de saúde nas ações de promoção e prevenção da saúde 
descritas foco de planejamento do Programa de Saúde da 
Família, instigando novas formas de atuação. 
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43SISTEMA NACIONAL                     
DE NEGOCIAÇÃO      

PERMANENTE DO SUS:                 
um instrumento de gestão do  

trabalho na saúde*

Nelci Dias da Silva

INTRODUÇÃO

O Sistema Nacional de Negociação Permanente do 
Sistema Único de Saúde , o SiNNP-SUS, é constituído pelo 
conjunto de Mesas de Negociação Permanente (MNNP), 
com funcionamento efetivo e articulado, com a finalidade 
de tratar conflitos inerentes às relações de trabalho. 

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo principal ana-
lisar o processo de implantação e consolidação do SiN-
NP-SUS, bem como retrata o entendimento de gestores 
e trabalhadores da saúde sobre as mesas de negociação 
no âmbito do SUS como um instrumento de gestão do 
trabalho. 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Helena Machado. Participou do processo de orientação a 

Mestre à época Neuza Maria Moysés.
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METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste estudo, foi realizada 
junto à MNNP-SUS uma pesquisa, tendo como sujeitos os 
representantes nacionais dos gestores e dos trabalhadores 
do SUS que se relacionam com a MNNP-SUS. Foram uti-
lizadas fontes variadas e técnicas complementares para a 
coleta dos dados, envolvendo análise documental, aplica-
ção de um questionário e entrevista com gestores-chave: 
gestores e trabalhadores representantes de entidades 
nacionais junto à Mesa: Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde (SGTES) e Coordenação de Recur-
sos Humanos (RH) do Ministério da Saúde (MS), gestor 
estadual, municipal, prestador privado filantrópico, as 
duas confederações sindicais de ramo de atividade, duas 
federações sindicais, uma confederação sindical geral. 

Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário 
auto aplicativo, contendo perguntas fechadas e abertas, 
no qual o entrevistado optou pela resposta que melhor se 
aproximava à sua realidade. Também foram analisadas 
atas, relatórios, protocolos e demais documentos for-
necidos pela Secretaria Executiva da MMNP-SUS, bem 
como entrevista com a mesma. O período de referência 
para a pesquisa foram os anos de 2003 a 2011, pois nesse 
período a MNNP-SUS foi reinstalada, funcionando inin-
terruptamente. A pesquisa de campo ocorreu somente 
após a apreciação e a aprovação do projeto pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca (ENSP). O questionário, o termo de 
consentimento livre e esclarecido e a carta explicando a 
importância da pesquisa, orientando o preenchimento, 
foram encaminhados via e-mail.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A gestão do trabalho em saúde deve merecer atenção 
e ação estratégica de todas as instituições porque a produ-
tividade e a qualidade dos serviços ofertados à população 
são reflexos da forma e das condições com que são tratados 
os trabalhadores. Cabe destacar importantes iniciativas go-
vernamentais, no sentido de tentar resgatar a dívida que o 
Brasil tem com os trabalhadores brasileiros do setor saúde.

A criação, em 2003, da SGTES, no âmbito do MS, ele 
assume seu papel de gestor federal no que se refere à gestão 
do trabalho, propondo, incentivando e acompanhando o 
planejamento e a execução de políticas de gestão do trabalho 
nas três esferas de governo. 

Além dos problemas relativos às condições de trabalho, 
salário, carreira, cedência, qualificação dos trabalhadores da 
saúde, pode-se apontar mais dois aspectos fundamentais 
nesta questão: a baixa qualificação das estruturas de gestão 
nas secretarias estaduais e municipais de saúde e o cresci-
mento do papel dos municípios enquanto empregadores 
do SUS. O contexto da negociação no Brasil, no setor saúde, 
engloba um setor grandioso e complexo, cujos atores sociais 
envolvidos são gestores públicos, prestadores de serviços 
privados conveniados ao SUS, entidades sindicais, os usu-
ários, além de instituições e poderes públicos, tais como o 
judiciário e o legislativo.

A MMNP-SUS durante o período de 2003 a 2011 funcio-
nou interruptamente, com uma intensa agenda de atividades 
descentralizadas e com a produção de oito protocolos que 
estabelecem diretrizes nacionais para o trabalho. Foram 
realizadas 54 reuniões, as pautas tratadas versaram sobre 
desprecarização do trabalho, Plano de Cargos, Carreira e Sa-
lários (PCCS-SUS), saúde do trabalhador da saúde, processo 
educativo em negociação do trabalho, jornada de trabalho, 
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cedência de pessoal, avaliações e planejamento anuais dos 
trabalhos realizados na Mesa e informes dos Grupos de 
Trabalho (GT’s) em atividade. 

Um passo importante em direção à constituição do 
SiNNP-SUS foi a pactuação pela MNNP-SUS do “Protocolo 
para instituição formal das Mesas Estaduais e Municipais 
de Negociação Permanente do SUS” (Protocolo 002/2003 
MNNP-SUS). Importante registrar que o SUS contava à 
época com 49 mesas de negociação (estaduais, municipais 
e locais), além da Mesa Nacional, perfazendo um total de 
cinquenta mesas.

Contudo, a falta de informação sobre o atual estágio de 
funcionamento das mesas de negociação reflete a ausência de 
um Sistema Nacional que monitore e acompanhe o processo 
de negociação no âmbito do SUS. Esta situação é agravada 
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, nas quais 33,3% e 
35,7% respectivamente das mesas estão sem informação. 
Em síntese, a maioria das mesas de negociação encontra-se 
com suas atividades paralisadas ou sem informação, sendo 
que o somatório destas duas situações perfaz 59,2%. Com 
esta constatação, pode-se afirmar que o SiNNP-SUS tem 
seu funcionamento precário porque não existe um Sistema 
Nacional que monitore e acompanhe as mesas de negociação.

Um ponto de destaque é a importância dos Conselhos 
de Saúde na criação das mesas de negociação nos estados e 
municípios, tal como a MNNP-SUS que foi criada meio de 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Portanto, 
entende-se que as estratégias e ações necessárias para manter 
as mesas de negociação funcionando regularmente, devem 
contar com o apoio dos conselhos de saúde.

Outro ponto que merece destaque refere-se ao regimen-
to da Mesa Nacional. A analisar os regimentos das mesas, 
constata-se que pouco mais da metade tem suas represen-
tações de acordo com o preconizado pela Mesa Nacional. É 



287

verdade também que essa conformação demonstra que as 
mesas regionais têm observado também a realidade local 
para sua composição, tema este que merece ser aprofundado.

Ao analisar os regimentos, em relação às decisões, obser-
vou-se uma peculiaridade: em alguns regimentos estudados 
a tomada de decisão se dá através de votação, modalidade 
que desconfigura o processo negocial. Reafirma-se que as 
pactuações nas mesas de negociação devem ser por con-
senso, o que caracteriza de fato o processo negocial. Sobre 
este aspecto, sugeriu-se que a MNNP-SUS elabore uma re-
comendação oficial, referendando que as decisões deverão 
ser por consenso.

Enfim, dentre os fatores que dificultam o estabelecimento 
do processo negocial, destaca-se, na fala de gestores e tra-
balhadores, o não-cumprimento das pactuações e a falta de 
regulamentação como principal entrave. Quanto à falta de 
regulamentação, é urgente que se debata e pactue um Projeto 
de Lei que regulamente as mesas de negociação. A ausência 
de regulamentação da negociação no setor público precisa 
ser superada. Gestores públicos e privados, conveniados ao 
SUS, ao sentarem nas mesas de negociação, devem entender 
que gestão do trabalho é investimento. Já os representantes 
dos trabalhadores precisam saber que, sem mobilização 
social, não se tem poder de negociação. Ambos precisam 
aprender a ceder.

A partir da análise do processo de implantação de me-
sas de negociação no âmbito do SUS, foi possível perceber 
que o período compreendido entre os anos de 2003 e 2011 
representaram um avanço no sentido de organizar e poten-
cializar a instalação de mesas de negociação nos estados e 
municípios, porém, apesar dos esforços realizados até o 
presente momento, constata-se que o seu processo de ins-
talação, no âmbito do SUS, é acanhado e que a articulação 
entre as mesas de negociação através do SiNNP-SUS ainda 



288

não são uma realidade. No entanto, reconhece-se que elas 
são um instrumento valioso de gestão do trabalho na saúde 
e considera-se que este é um processo em construção para 
o efetivo funcionamento do SiNNP-SUS. Pode-se afirmar 
que o funcionamento efetivo articulado nacionalmente das 
Mesas de Negociação depende de um SiNNP-SUS estrutu-
rado, sendo de fato um instrumento de gestão no âmbito 
do SUS, no entanto este estudo verificou que atualmente 
o SiNNP-SUS não está estruturado como um Sistema que 
monitore, acompanhe e articule nacionalmente as mesas de 
negociação no Brasil.

Entende-se que as principais consequências do não 
funcionamento efetivo do SiNNP-SUS é a ausência de dis-
cussão das pautas nacionais na perspectiva da construção 
de  protocolos estaduais e municipais que materializem as 
diretrizes elaboradas nos protocolos nacionais existentes. 
Temas de fundamental importância para a valorização do 
trabalhador da saúde, como a desprecarização do trabalho, 
cedência de pessoas, PCCS-SUS e saúde do trabalhador da 
saúde ainda carecem de políticas estaduais e municipais. 
É necessário que os gestores tomem para si o processo da 
negociação do trabalho no SUS. Investindo cada vez mais 
no processo de formação de gestores e trabalhadores para 
ampliar cada vez o debate nacional no que diz respeito ao 
entendimento das relações e do processo de trabalho no SUS.

Nesse sentido, o objetivo da MNNP-SUS é buscar cada vez 
mais vencer esses desafios e construir uma nova etapa dessa 
luta histórica que é de fato construir um processo consolidado 
de negociação permanente no SUS e no setor público.

Passada quase uma década da segunda reinstalação 
da MNNP-SUS e da criação do SiNNP-SUS, faz-se neces-
sário analisar este processo e as repercussões na gestão do 
trabalho no âmbito do SUS. Ao longo desta última década, 
pós-reinstalação em 2003, a Política de Gestão do Trabalho 
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do Ministério da Saúde considera as mesas de negociação 
como instrumento de gestão no âmbito do SUS. A negocia-
ção como instrumento de gestão no setor saúde deve ser 
entendida como um processo que pode permitir aos atores 
sociais analisar e compatibilizar as razões, os interesses e 
as atuações de sua participação na resolução de situações 
complexas e conseguir acordos duradouros como base de 
uma cooperação benéfica. 
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44 A GESTÃO DO TRABALHO              
E A CONSTRUÇÃO DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
NA SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE DE RONDÔNIA:         

desafios e perspectivas*

Neucila Baratto Prestes

INTRODUÇÃO

Alguns aspectos tornam-se fundamentais para se 
atingir o objetivo de melhorar a gestão do trabalho no 
estado, como por exemplo, planejamento adequado, 
profissionalização dos gestores do trabalho, informações 
confiáveis e de qualidade, e a utilização adequada dessas 
informações, de maneira que subsidie os gestores do tra-
balho a adequar sua Força de Trabalho às necessidades 
de saúde da população.

Partiu-se da hipótese de que na atualidade os gestores 
de Recursos Humanos (RH) não têm conseguido se apro-
priar das informações necessárias para realizar a gestão 
do trabalho, ou porque não dispõem dessas informações 
ou quando dispõem não são confiáveis. A principal mo-
tivação desse trabalho foi a necessidade de definirmos 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 2 – 2010 - 2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientador: Sérgio Pacheco de Oliveira.
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quais as bases necessárias para que possamos construir um 
sistema de informações gerenciais que possibilite e venha 
subsidiar a formulação de um Plano de Gestão do Trabalho 
para a Saúde para Rondônia.

Atualmente é consenso que os RH são fator estraté-
gico para a sustentabilidade e efetividade das políticas 
públicas de saúde, e informações confiáveis e obtidas no 
tempo adequado são fundamentais para dar subsídios às 
decisões do gestor. Por isso a importância de se dispor 
de um sistema de informações gerenciais que dê conta do 
conjunto de necessidades para a gestão do trabalho no 
Sistema Único de Saúde (SUS). O presente estudo buscou, 
a partir da fala de gestores de RH, entender e discutir 
características importantes para um sistema de informa-
ções gerenciais para a gestão do trabalho, na Secretaria 
de Estado da Saúde de Rondônia (SESAU-RO), bem como 
a trajetória da gestão dos RH na saúde e fez comentários 
sobre a importância da utilização de informações para 
o planejamento e gestão do trabalho no SUS e também 
das principais fontes de informações de base de dados 
nacional que podem ser utilizadas na gestão do trabalho 
na saúde. 

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo geral construir 
elenco de características desejáveis para um sistema de 
informações gerenciais para a gestão do trabalho na 
SESAU-RO. E os objetivos específicos foram: a) Anali-
sar e comentar como as informações são utilizadas nos 
processos de gestão do trabalho nas Unidades de Saúde 
(US) da SESAU-RO; b) Caracterizar a Força de Trabalho 
dos Gestores de RH.
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METODOLOGIA

Optou-se por entrevistas semiestruturadas, com um ro-
teiro com questões fechadas e abertas, pois permite abordar 
as questões de forma mais abrangente. Foram realizadas 
entrevistas junto aos Gerentes de RH de todas as US, perten-
centes ao poder público estadual e também do nível central, 
abrangendo dessa forma 100% dos gestores do trabalho da 
Secretaria. As entrevistas foram gravadas, e serão mantidas 
por, no mínimo cinco anos, sob responsabilidade desta 
pesquisadora a entrevista foi utilizada com o propósito de 
construir as bases para elenco de características desejáveis 
para um sistema de informações gerenciais que possibilite 
e subsidie a construção de um Plano de Gestão do Traba-
lho para a saúde na SESAU-RO e que visem a produção de 
informações que apoiem a modernização administrativa 
do setor e ainda formulação e o desenvolvimento de ações 
voltadas a melhoria da gestão do trabalho.

O instrumento também serviu para traçar o perfil dos 
gerentes de RH das US, tendo em vista ações futuras como 
vistas a qualificar esses gerentes, por exemplo. Na cons-
trução e aplicação da entrevista, visando a definição de 
quais características os Gestores do Trabalho consideram 
importantes foi levado em conta a utilização ou não de um 
Sistema e ainda a classificação em ordem de importância 
atribuída pelos Gestores do Trabalho às características de 
um sistema de informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desse estudo, tinham a intenção de iden-
tificar, através da fundamentação teórica e entrevistas com 
os Gestores do Trabalho, características desejáveis em um 
sistema de informações para que o mesmo sirva de suporte 
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à tomada de decisão pelos gestores do trabalho na SESAU. 
Foram apresentadas aos gestores nove características dese-
jáveis para um sistema de informações gerenciais, para que 
lhes fossem atribuídos graus de importância: 1) Qualidade 
dos dados armazenados no Sistema; 2) Investimento na for-
mação e na capacitação permanente dos RH que irão operar e 
utilizar o Sistema, tanto na entrada quanto na utilização dos 
dados; 3) Disponibilidade de RH e de financiamento, para 
desenvolvimento e manutenção do Sistema; 4) Facilidade 
de utilização do sistema; 5) Não dependência do vendedor 
do Sistema, para continuidade do processo; 6) Adesão e 
envolvimento dos usuários do Sistema em todas as fases 
(projeto, desenvolvimento, teste e utilização); 7) Mecanis-
mos de integração das US (no que diz respeito ao sistema 
de informações); 8) Estabelecimento de mecanismos que 
busquem a valorização e permitam a manutenção de quadro 
permanente de profissionais de informação e informática 
no quadro; 9) Investimento na criação de infraestrutura 
que permita estabelecer mecanismos de compartilhamento 
e segurança de dados de interesse para a saúde em parceria 
com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD).

Sendo que o “investimento na formação e na capacitação 
permanente dos recursos humanos que irão operar e utili-
zar o sistema”, na visão dos gestores é o mais importante 
fator crítico de sucesso na implementação do sistema de 
informações, porque afeta diretamente na construção do 
conhecimento e capacitação das pessoas para resolver os 
problemas pertinentes ao Sistema. 

A qualidade dos dados armazenados no Sistema, foi 
considerada pelos Gestores como a segunda em ordem de 
importância, assim pode-se perceber que eles estão cientes 
que para usufruir resultados eficazes na implantação de um 
sistema, é fundamental que os dados de entrada que geram 
as informações sejam precisos e confiáveis. 
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A disponibilidade de pessoal e de financeiro foi conside-
rada como a terceira na ordem de importância. Na verdade, 
esse item é de fundamental importância, uma vez que os 
investimentos devem ser realizados seguindo um plano 
de ação que contemple a valorização dos trabalhadores e, 
ainda, um cronograma de investimentos financeiros para 
desenvolvimento e manutenção do Sistema.

O estabelecimento de mecanismos que busquem a va-
lorização e permitam a manutenção e investimento na for-
mação e na capacitação permanente dos profissionais que 
irão operar e utilizar o sistema, tanto na entrada quanto na 
utilização dos dados, foi considerada pelos gestores a quarta 
em ordem de importância. No cenário atual os trabalhadores 
buscam não somente bons salários, mas também um am-
biente de trabalho saudável, que proporcione qualidade de 
vida, oportunidade de expressão e constante crescimento. 
Além de gestores do trabalho que cuidem da gestão dos 
benefícios há a necessidade de oferecer aos colaboradores 
demandas especificas como: oportunidades de qualificação e 
educação continuadas, Planos de Cargos, Carreiras e Salários 
atualizados que possibilitem a progressão do trabalhador, 
acompanhamento do desempenho, ambiente de trabalho 
adequado, ações que visem à melhoria da qualidade de vida 
no trabalho, entre outros.

A facilidade de utilização do Sistema foi classificada 
pelos Gestores como uma das características que tem médio 
impacto no desenvolvimento e utilização do mesmo, pois 
foi classificada como a quinta em ordem de importância. 
Isso talvez se deva ao fato de que esses mesmos gestores 
classificaram como sendo de maior relevância os investi-
mentos na valorização e qualificação dos profissionais que 
irão operar o sistema. 

A adesão e envolvimento dos usuários, na opinião dos 
Gestores mereceram uma classificação intermediária, foi 
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considerada a sexta em ordem de importância. Não obstante 
é um item de extrema importância visto que sem a adesão 
dos usuários dificilmente se conseguirá sucesso na implan-
tação de um sistema de informações. 

Os “Mecanismos de integração das Unidades de Saúde”, 
os Gestores o consideraram como fator que não tem tanta 
relevância, pois foi classificado como sétimo. O importante 
é que se tenha algum tipo de mecanismo que permita a inte-
gração das US, tendo em vista as dificuldades atuais, como 
distâncias geográficas, algumas Unidades estão localizadas 
a mais de 800 km de distância da sede da SESAU. O investi-
mento na criação de infraestrutura que permita estabelecer 
mecanismos de compartilhamento e segurança de dados de 
interesse para a saúde em parceria com a SEAD, obteve a 
penúltima classificação, na opinião dos Gestores é uma das 
que menos tem impacto na Gestão do Trabalho na SESAU.

Por outro lado, para os Gestores a característica “Não 
depender do vendedor do sistema, para continuidade do 
processo”, foi classificada como a que tem menos impacto no 
desenvolvimento e utilização de um sistema de informações.
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45 SATISFAÇÃO E RETENÇÃO NO 
TRABALHO: A percepção dos 

coordenadores médicos da assistência 
em cinco Hospitais da Secretaria da 
Saúde do Estado da Bahia – SESAB*

Rosangela Maria Regis Duarte Katayose

INTRODUÇÃO

As organizações, tanto privadas como públicas, es-
tão em constantes mudanças, e impõem a adoção de 
estratégias gerenciais que levem em conta a motivação, 
a retenção, o desempenho baseado em competências, 
elementos essenciais para aqueles que coordenam a área 
de gestão do trabalho e para a excelência dos serviços 
prestados à população. 

A identificação de fatores que contribuem para sa-
tisfação e retenção dos profissionais que trabalham na 
área de saúde pública, especificamente os coordenadores 
médicos de cinco hospitais da Secretaria da Saúde do 
Estado da Bahia (SESAB), é uma dessas estratégias que 
pode trazer elementos motivadores do trabalho, tanto 
nos aspectos gerais, como de organização dos processos, 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Sheyla Maria Lemos Lima. Segunda orientadora: Carla Lourenço 

Tavares de Andrade.
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que ofereçam subsídios para as políticas de pessoal tendo 
em vista a valorização dos trabalhadores que lidam no dia 
a dia das organizações públicas e que prestam serviços de 
saúde à população.

Adotamos o termo organização para tratar das unidades 
aqui abordadas, no caso, os hospitais, por entender que estes 
são organizações inseridas em uma instituição que é a SESAB.

Pouco se tem estudado no âmbito dos interesses e razões 
para que, e por que, alguns trabalhadores permanecem por 
maior tempo nos seus postos de trabalho mesmo em am-
bientes organizacionais desfavoráveis e outros que realizam 
trocas frequentes de unidades ou de postos de trabalho no 
mesmo local de trabalho. Propor e implementar políticas de 
pessoal de modo que o trabalho represente uma dimensão 
para além daqueles que incorporam o viés ideológico da 
causa em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), é um 
desafio para a gestão do trabalho.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo foi identificar os fatores 
que contribuem para a retenção/satisfação no trabalho, na 
percepção dos coordenadores médicos, em cinco unidades 
hospitalares da rede própria da SES/BA, tendo em vista a 
proposição de ajustes na Política Estadual de Gestão do 
Trabalho. Os objetivos específicos contemplados foram: a) 
Caracterizar a importância e satisfação atribuídas aos fatores 
de retenção/satisfação; b) Estabelecer uma ordenação de 
prioridades entre os fatores de retenção/satisfação quanto 
à importância e satisfação a eles atribuídas; c) Relacionar a 
importância e satisfação atribuídas aos fatores de retenção/
satisfação com a faixa etária, tempo de formado e tempo no 
hospital dos coordenadores médicos; d) Identificar possíveis 
descompassos entre importância e satisfação atribuídas aos 
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fatores de retenção/satisfação; e) Propor ajustes e adequações, 
se necessárias, na política de gestão do trabalho da SESAB.

METODOLOGIA

Este trabalho caracterizou-se por ser um estudo explorató-
rio e descritivo. Trata-se de uma pesquisa de natureza explo-
ratória, pois envolveu levantamento bibliográfico, entrevistas 
com pessoas que vivenciaram o problema pesquisado, além de 
possuir também a finalidade básica de desenvolver, esclarecer 
e modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens 
posteriores. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as 
teorias motivacionais, fatores de retenção no trabalho e gestão 
do trabalho, inclusive na saúde. Para tanto, foram consultadas 
as bases de dados MEDLINE, COCHRANE, LILACS, e SciE-
LO, e o banco de teses e dissertações da Biblioteca de Saúde 
Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
(ENSP)/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes e do 
Observatório de Recursos Humanos (RH) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). As palavras de busca mais 
utilizadas foram – fatores de retenção; satisfação no trabalho; 
motivação e teorias motivacionais, recursos humanos, gestão 
de pessoas, gestão do trabalho e trabalho em saúde. Também 
foi feito um levantamento de documentos institucionais, como 
as duas versões da Política Estadual de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde, portarias ministeriais, relatórios sobre 
o dimensionamento da força de trabalho da SESAB, entre 
outros relacionados ao tema. Por fim, foi realizado um tra-
balho de campo no qual os participantes da pesquisa eram 
o conjunto de coordenadores médicos da assistência, que se 
encontravam no momento do estudo, formal ou informalmente 
na função, em cinco unidades hospitalares da SES da Bahia 
(gestão direta) que participaram, em 2010, de projeto piloto 
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de dimensionamento da Força de Trabalho desenvolvido 
pela SUPERH/SESAB: Hospital Geral do Estado, Hospital 
Geral Roberto Santos, Hospital Geral Menandro de Faria, 
Hospital Manoel Vitorino e a Maternidade Instituto de Pe-
rinatologia da Bahia. Para a coleta dos dados foi utilizado 
um instrumento (questionário), sendo um que captou a 
percepção da importância destes fatores em uma situação 
hipotética e outro, a satisfação com eles em uma situação 
real na unidade em que trabalham.

O parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação 
Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) nº 198/11 foi: Aprovado. 
Protocolo completo e adequadamente documentado não 
possuindo pendências. A fim de atender essa resolução, foi 
elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
que foi apresentado e assinado por todos os entrevistados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do estudo se configuram como indicadores 
que podem contribuir para promover ajustes nas estratégias 
voltadas para a retenção e satisfação dos profissionais no 
trabalho da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Edu-
cação na Saúde, que tem entre suas diretrizes, a ambiência 
favorável à motivação, comprometimento e desempenho das 
pessoas. Observou-se que os fatores atribuídos como mais 
importantes pelos coordenadores, são fatores extrínsecos 
ou higiênicos e intrínsecos ou motivacionais das teorias 
motivacionais. No entanto tais fatores quando considerados 
em um contexto real, a satisfação atribuída recebe os mais 
baixos índices de satisfação, principalmente em relação aos 
fatores extrínsecos. Os fatores para os quais os coordena-
dores consideram haver maior satisfação, são os de menor 
importância na percepção deles.
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A gestão do trabalho ao identificar os fatores de retenção/
satisfação pode, também no setor público da saúde, se pautar 
nas contribuições das teorias motivacionais e assim desenvol-
ver estratégias para estimular as pessoas a trabalharem me-
lhor e a criarem maior identidade com essa organização. Em 
suma, a motivação, embora reconhecendo-se sua dimensão 
intangível, subjetiva e singular, aspectos não contemplados 
neste estudo, pode, ao menos em relação aos fatores motiva-
cionais aqui tratados, ter lugar de mais destaque no sistema 
de incentivos da política de pessoal. Na nova percepção da 
gestão do trabalho na saúde, os gestores devem estar atentos 
e conhecer as relações que são estabelecidas entre os sujeitos 
e o agir cotidiano destes para traçar um perfil bem definido 
que sirva como referência para o desenvolvimento da carreira 
de cada profissional. Adotar práticas mais estratégicas de 
gestão, articulando a rigidez das regras que regem o serviço 
público e as relações de trabalho, na perspectiva de construir 
mecanismos de flexibilização de gestão por dentro das or-
ganizações públicas da saúde. Assumir a profissionalização 
dos gerentes da área de gestão do trabalho para que possam 
contribuir com o seu conhecimento na implementação da 
Política Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Com informações e o conhecimento em mãos, é 
possível traçar estratégias que valorizem o planejamento, 
a captação, a fixação/retenção; a alocação de pessoas em 
postos de trabalho, com o perfil e a qualificação requerida 
e a regulação do trabalho; estabelecer o diálogo necessário 
com os trabalhadores e suas representações sindicais, com 
as instituições de ensino e a sociedade. Por fim, considerar 
as possibilidades de formação e qualificação que atendam 
às necessidades de competências para atenção à saúde de 
qualidade. Construir, oferecer e valorizar um ambiente de 
trabalho saudável, adequado e estimulante é, ao final, a 
“cereja do bolo” para reter os melhores profissionais.
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46A FORÇA DE TRABALHO DA 
FIOCRUZ E O PROCESSO DE 

APOSENTADORIA*

Sergio Barroso Ribeiro 

INTRODUÇÃO

A realização de novos concursos públicos no Brasil é 
ainda uma questão complexa, por motivos que vão desde 
o excesso de burocracia até as questões de orçamento. Esta 
situação, por si só, justificaria a necessidade dos órgãos 
públicos em desenvolver ferramentas que lhes possibi-
litasse um melhor planejamento para a substituição de 
seus servidores. O envelhecimento da população, fato 
este constatado não só no Brasil, como também a nível 
mundial, é um fator que contribui para maior tempo de 
permanência em atividade no serviço público e o aumen-
to do número de candidatos ao concurso público com 
idade mais avançada. Hoje, conhecer melhor a Força de 
Trabalho (FT) do serviço público é um desafio constante 
para a área de Gestão do Trabalho. Esse esforço demanda 
ferramentas capazes de analisar informações consistentes 
com a realidade dos servidores, principalmente aque-
las relacionadas aos seus vínculos anteriores ao serviço 
público. É fato que o governo federal tem incentivado 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Helena Machado.
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a permanência em atividade por mais tempo, oferecendo 
recompensa financeira, a partir da concessão do chamado 
Abono de Permanência, a partir do momento em que se 
adquire uma determinada condição para aposentadoria vo-
luntária e permanece em atividade. Nesse contexto existem, 
pelo menos, três variáveis a considerar: 1) a simples possi-
bilidade de integralizar as condições; 2) refere-se a questões 
financeiras; 3) questões de ordem pessoal e profissional. As 
questões centrais que nortearam este estudo foram: as razões 
que motivam o servidor a permanecer na ativa tendo já al-
cançado os requisitos para sua aposentadoria e que fatores 
levam o servidor a manter-se ou não na Instituição mesmo 
podendo aposentar-se.

OBJETIVOS

O estudo teve como objetivo geral analisar a composição 
da FT da Fiocruz, com foco no processo de aposentadoria 
e em seus fatores determinantes. Mais especificamente, 
buscou-se: analisar a distribuição da FT da Fiocruz nos seus 
setores e unidades; analisar a distribuição etária dos servi-
dores que ingressaram nos últimos concursos realizados 
na Instituição; descrever o Programa de Preparação para a 
Aposentadoria (PPA); contribuir para a formulação de políti-
cas de planejamento de previsão de quadro funcional futuro 
da Fiocruz, bem como contribuir na melhoria das políticas 
referentes à aposentadoria hoje praticadas na instituição. 
As questões centrais que nortearam este estudo foram: que 
razões motivam o servidor a permanecer na ativa tendo já 
alcançado os requisitos para sua aposentadoria. Que fatores 
levam o servidor a manter-se ou não na Instituição mesmo 
podendo aposentar-se?

Este estudo baseia-se na hipótese de que o servidor da 
Fiocruz, mesmo em condições de se aposentar, permanece na 
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instituição por motivos de ordem profissional, financeiros, 
pessoais, relacionados ao ambiente de trabalho, satisfação 
pelo que faz ou até mesmo pela integração dele na equipe 
de trabalho.

METODOLOGIA

Para atingir os objetivos desse estudo, foi utilizado duas 
técnicas de coleta de dados: a entrevista por questionário e 
a análise de dados secundários disponíveis na direção de 
recursos humanos da instituição, além da revisão bibliográ-
fica sobre o tema. O objeto do estudo foi o contingente de 
servidores pertencentes aos cargos que compõem o Plano 
de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e 
Inovação em Saúde Pública da Fiocruz.

O estudo realizado foi uma pesquisa empírica de cunho 
quantitativo com foco no processo de aposentadoria e seus fa-
tores determinantes do contingente de servidores da instituição.

A entrevista foi feita por meio de questionários, re-
metidos individualmente por e-mail a cada participante. 
O questionário foi aplicado a um conjunto de servidores, 
por escolha intencional, considerando a idade, a posição 
na carreira, o cargo exercido e a Unidade a que está lotado. 
Levou-se em consideração também estes pertencerem ao 
grupo que já reunia pelo menos uma das condições para a 
aposentadoria como tempo de contribuição e idade e perma-
neciam em atividade. A devolução do mesmo foi por e-mail 
ou malote para o endereço de trabalho do pesquisador. O 
preenchimento do mesmo foi voluntário e anônimo.

O questionário constituía de perguntas fechadas e aber-
tas, que seguiu juntamente com uma carta ao entrevistado(a) 
contendo o convite para a sua participação, esclarecimentos 
sobre a relevância da pesquisa, o uso para qual se destinava, 
além de outras informações pertinentes.
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O início da coleta de dados (questionário) só se deu após 
devida aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Esco-
la Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação 
Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) e da autorização da Diretoria 
de Recursos Humanos (DIREH) da instituição. O período 
da pesquisa compreendeu de dezembro de 2011 a fevereiro 
de 2012 sendo possível ao entrevistado o esclarecimento de 
dúvidas durante a coleta dos dados junto ao pesquisador.

O universo da pesquisa consistiu em um total de 278 
servidores pertencentes às duas Unidades: Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) e Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC). A escolha destas duas Unidades foi pelo tama-
nho das mesmas, complexidade de seu quadro de pessoal 
e, pela natureza de suas atividades semelhantes. Importante 
ressaltar, que a escolha das duas Unidades, representou a 
necessidade de contemplar a totalidade de cargos existentes 
no Plano de Carreiras da Fiocruz e pelo fato de serem Uni-
dades localizadas no Rio de Janeiro. Vale destacar que estas 
Unidades, pela sua complexidade no processo de trabalho 
abrangem todos os cargos do referido plano, em que estão 
inseridos os servidores, objeto deste estudo.

Estes servidores foram identificados a partir de infor-
mações fornecidas pela DIREH, que também autorizou a 
realização a nível institucional. Contudo, a identificação inicial 
guardou completo sigilo e após devolução dos questioná-
rios, os dados processados foram preservados o anonimato, 
conforme reza no código de ética em pesquisa. Efetivamente 
responderam ao questionário um total de 73 servidores.

Também se analisou o conjunto de cargos que compõe 
o Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) existente na 
instituição. Simultaneamente foi feita pesquisa documental 
para levantamento de dados e informações no âmbito dessas 
duas Unidades, na busca de subsídios para a compreensão 
e análise dos dados empíricos que foram coletados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa empírica focou os servidores que estão aptos 
a se aposentarem em duas Unidades típicas da Fiocruz – 
ENSP e IOC. Alguns dados se destacam:

Registra-se que a faixa etária com mais de 61 anos é a 
menor com 23,3%, comportamento semelhante em ambas 
as Unidades. Contudo, o que vai diferenciar uma unidade 
da outra é a faixa onde estão os aptos a se aposentarem. En-
quanto na ENSP soma 56,5% na faixa etária de 56-60 anos; 
no IOC concentra-se na faixa mais jovem, entre 48-55 anos 
com 40,7%. Isso significa que na ENSP 78,2% daqueles que 
estão aptos a se aposentarem têm menos de 60 anos de idade; 
já no IOC este percentual é da ordem de 76,7%, que, para 
instituições de ensino e pesquisa é a perda de um expressivo 
quadro de profissionais ainda relativamente jovens. 

Chama a atenção o fato de que a ENSP, em comparação 
com o IOC, é a unidade com o maior número de servido-
res com menos de 20 anos de serviço em condições de se 
aposentar imediatamente, ou seja, 21,8% do total de sua 
FT, enquanto no IOC este percentual é de 3,7%. Na faixa 
de 21 – 30 anos as duas instituições têm perfil semelhante. 

De acordo com os dados, todos entrevistados recebem o 
abono de permanência que é concedido aos que já atendem 
a todos os requisitos de aposentadoria.

Em todos os cargos da Carreira da Fiocruz, das duas 
Unidades, têm servidores aptos a se aposentarem. Os pro-
fissionais pertencentes aos cargos de nível superior são a 
maioria (87,7% do total). Dentre eles os pesquisadores são 
45,2% do total, com destaque para IOC com 55,6%.

A quase totalidade (98,6%) considera importante fazer 
um planejamento financeiro antes de se aposentarem. A 
maioria absoluta (96%), afirma a importância de se ter po-
líticas públicas voltadas para os servidores que estão em 
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condições de se aposentar. Pode-se considerar que o elevado 
percentual seja um indicador da preocupação das pessoas 
no momento crucial de suas vidas, que é a preparação para 
sua aposentadoria. A compensação financeira pelas perdas 
salariais foi a opção de políticas governamentais específicas 
mais citadas pelos servidores, com 46%. 

Na ENSP e no IOC 93% dos entrevistados pretendem 
postergar sua aposentadoria permanecendo por mais tem-
po no trabalho sendo que um 1/3 gostaria de permanecer 
no trabalho até a idade limite. A principal razão para esse 
adiamento é se considerar uma pessoa produtiva; com 43% 
de respostas referem-se às perdas financeiras; 27%, prazer 
de continuar a trabalhar na Fiocruz, por exemplo.

As Políticas de RH devem buscar, portanto, atenuar as 
consequências que a aposentadoria precoce, de um quadro 
de servidores relativamente jovem, pode ocasionar para a 
Instituição. Essa precocidade se justifica tanto pela questão 
do envelhecimento ativo que explica os motivos pelos quais 
as pessoas permanecem por mais tempo no exercício de suas 
atividades produtivas quanto pela motivação que a grande 
maioria possui em continuar em atividade.

Diferentemente do que se pensava, os servidores não se 
aposentam imediatamente por questões de perdas financeiras, 
a resposta que se obteve na pesquisa leva ao oposto, ou seja, a 
maioria  dos servidores em ambas as Unidades responderam que 
não pretendem se aposentar imediatamente por se considerarem 
pessoas produtivas. Outro motivo apresentado pelos servidores 
foi o prazer em trabalhar na Instituição. Se somado estes dois 
motivos, tem-se um percentual de 61,2% bastante expressivo 
para a gestão de RH da Fiocruz buscar construir políticas com-
pensatórias no âmbito da própria Instituição. Contudo, não se 
deve desprezar que 26,6% apontam, também, para as perdas 
financeiras. O isolamento ao se aposentar não constituiu um 
fator relevante, com um percentual de apenas 6,5%. 
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47A GESTÃO DO TRABALHO EM 
SAÚDE NO ESTADO DE MATO 

GROSSO: a Regional de Saúde de São 
Félix do Araguaia em foco*

Silvia Aparecida Tomaz

INTRODUÇÃO

Esta dissertação teve como tema a gestão do trabalho 
em saúde, especificamente em uma regional de saúde 
selecionada em Mato Grosso (MT). A questão primordial 
do estudo foi compreender a gestão do trabalho em saúde 
em municípios de pequeno porte, ação estratégica para 
o nível estadual, responsável pela condução do processo 
de regionalização do estado. 

A ideia deste trabalho foi construída durante o estudo 
realizado por ocasião do Curso Internacional de Espe-
cialização de Política de Recursos Humanos em Saúde 
em 2007, na Fiocruz, quando elaboramos os exercícios 
de enlaces dos módulos do curso e pudemos perceber 
as inúmeras diferenças entre as regiões do estado, um 
contexto complexo para a implementação de qualquer 
política, especialmente a de gestão do trabalho em saúde. 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientador: Sérgio Pacheco de Oliveira. Participou da orientação a mestre à 

época Márcia Teixeira.
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Debruçando-nos sobre a realidade atual da gestão do 
trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecemos 
que algumas de “nossas indagações” esbarravam no limite 
de nosso exercício profissional, dentre os quais o pouco 
conhecimento das diferentes realidades do nosso estado.

Este contexto levou ao objetivo central deste trabalho, 
que é conhecer e discutir o processo de implementação da 
Agenda Positiva da gestão do trabalho em saúde nos muni-
cípios da Regional de Saúde em São Félix do Araguaia – MT, 
no período de 2008 a 2011, associado à inclusão da gestão do 
trabalho em saúde de forma mais estruturada na agenda da 
Secretaria Estadual de Saúde (SES)/MT, depois da assinatura 
do Pacto pela Saúde, com respectiva definição de fluxo e 
responsabilidades de cada esfera de governo.

OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho foi conhecer e discutir o 
processo de implementação da Agenda Positiva da gestão 
do trabalho em saúde nos municípios da Regional de Saúde 
em São Félix do Araguaia – MT, no período de 2008 a 2011. 
Associa-se à inclusão da gestão do trabalho em saúde de 
forma mais estruturada na agenda da SES/MT, depois da 
assinatura do Pacto pela Saúde, com respectiva definição de 
fluxo e responsabilidades de cada esfera de governo.

Para alcançar este objetivo foi necessário: identificar 
os processos envolvidos na implementação das diretrizes 
da política de gestão do trabalho em saúde na regional do 
estudo (sujeitos e arenas envolvidas, pautas e tempos de 
negociação na gestão e execução das ações desenvolvidas 
pelos municípios); caracterizar o perfil socioeconômico, a 
oferta de serviços e o mercado de trabalho em saúde dos 
municípios, e mapear as instâncias regionais e seu papel na 
implementação da política de gestão do trabalho em saúde 
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na região; identificar as estratégias e instrumentos adotados 
pela SES para indução e coordenação da política de gestão 
do trabalho na região; descrever os estágios de implantação 
da política de gestão do trabalho nos municípios da região; 
e discutir os principais entraves e elementos facilitadores da 
implantação da política de gestão do trabalho na Regional 
de Saúde.

METODOLOGIA

O método selecionado foi a pesquisa qualitativa com 
sondagem nas esferas estadual e nos cinco municípios que 
compõem a Regional de Saúde de São Félix do Araguaia. 
Utilizaram-se como instrumentos de pesquisa o levanta-
mento e a análise de documentos, entrevistas, formulários 
e participação em reuniões de instâncias de pactuação da 
regional de saúde. 

O estudo foi realizado nos meses de setembro de 2011 a 
fevereiro de 2012, considerando os dados relativos ao perío-
do de 2008 a 2011. A aproximação com o campo considerou 
as diretrizes nacionais da política de gestão do trabalho, 
descritas na Agenda Positiva para a Gestão do Trabalho do 
Ministério da Saúde (MS). A Regional é composta por cinco 
municípios com menos de 11.079 habitantes: Alto Boa Vista, 
Luciara, Novo Santo Antônio, São Félix do Araguaia e Serra 
Nova Dourada. Possui um dos 16 Escritórios Regionais da 
Saúde (ERS), criados para gerenciar as ações da SES/MT 
através de uma Superintendência de Articulação Regional, 
cujo objetivo é acompanhar a política de saúde em MT.

Foram selecionados oito gestores estaduais e dez mu-
nicipais, dois atores sociais da Câmara Técnica de RH do 
Conselho Estadual de Saúde (CES), dois atores sociais do 
Observatório de RH, uma liderança da comunidade de São 
Félix e os demais atores envolvidos no processo de implan-
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tação da política de gestão do trabalho em saúde. A seleção 
da amostra foi por conveniência, em função do potencial 
do ator escolhido em fornecer informações pertinentes ao 
objeto e objetivo deste trabalho.

O projeto de pesquisa foi submetido à defesa para qua-
lificação e aprovado pelo Comitê de Ética da ENSP, consi-
derando o envolvimento de pessoas na pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se um distanciamento entre as unidades da 
SES e os municípios pesquisados e, consequentemente, um 
baixo conhecimento sobre a realidade tanto histórico-geo-
gráfica da regional quanto da gestão do trabalho em saúde 
nas SMS, por outro lado, todas as cinco Secretarias Muni-
cipais de Saúde (SMS) haviam aderido ao Pacto de Gestão 
e ao componente Sistrabalho do Programa de Qualificação 
e Estruturação da Gestão do Trabalho e Educação no SUS 
(ProgeSUS). Essa realidade nos aponta algumas questões 
que podem ser aprofundadas nas arenas de pactuação en-
contradas na regional: Câmara temática do Colegiado de 
Gestão Regional (CGR), na Comissão de Integração Ensino 
e Serviço (CIES), no Conselho de Saúde Indígena (DSEI) e 
no Consórcio Intergestor Regional (CIR), e em particular 
as questões do campo da gestão do trabalho em saúde. 
Faz-se necessária uma nova forma de implementação para 
sanar a carência no campo da gestão do trabalho em saúde 
na Regional de Saúde de São Félix do Araguaia. Portanto, 
mostra uma realidade que exigirá do Estado e do MS atenção 
especial na sua efetividade, mas será preciso lançar mão de 
outras estratégias intergovernamentais, para municípios 
abaixo de 11 mil habitantes, primordial na agenda política 
intergovernamental para interlocução entre os trabalhado-
res e gestores do SUS. Não identificamos, na maioria das 
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arenas acima, uma pauta de diálogo e formulação sobre a 
política de gestão do trabalho em que se discutam, de forma 
sistematizada, as diretrizes nacionais para a área, contidas 
na Agenda Positiva. Todos os entrevistados concordaram 
que a organização da política de gestão do trabalho deve 
seguir o formato da descentralização da atenção básica e 
vigilância em saúde, ou seja, com gerências específicas para 
tratar dessas questões nas estruturas dos ERS.

É importante frisar, no entanto, que todos os municípios 
têm participação efetiva nas arenas de pactuação da Regional 
de Saúde. Destacamos o CGR como instância extremamente 
relevante para a região e que vem se destacando em relação 
a outras regionais do estado. Como já visto, nesta arena de 
debate encontramos a temática da gestão de trabalho de for-
ma tímida, nas pautas de discussão e, também, nas das atas 
do CGR. No período de realização da sondagem, percebemos 
que existe toda uma discussão em torno das questões relacio-
nadas à contratação, fixação, provimento dos profissionais 
de saúde, mas não se configura um trabalho sistematizado 
segundo as diretrizes da Agenda Positiva do MS.

O estudo assinala uma significativa organização da CIES 
da Regional de São Félix do Araguaia, que se configura como 
arena de debates sobre a política de Educação Permanente em 
Saúde, consolidada e legitimada pelo CGR. Esse destaque é 
confirmado pelos gestores estaduais e municipais da região, 
em suas entrevistas, quando destacam a existência da CIES 
como espaço com profissionais da saúde responsáveis para 
tratar das questões relacionadas à Gestão da Educação em 
Saúde. É de extrema relevância aparecer esse discurso, e 
isto se destaca no diálogo com todos os gestores estaduais 
e municipais sobre a temática da educação permanente na 
arena da CIES regional e estadual, pois existe um espaço 
com profissionais da saúde responsáveis para tratar das 
questões relacionadas à gestão da educação em saúde. Não há 
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estruturação para o campo da gestão do trabalho em saúde, 
bem como para o campo da gestão da educação. O que nos 
apresenta é uma configuração, com a existência do chamado 
departamento de pessoal nas Secretarias de Administração, 
que se resume a atividades cartoriais, quase sempre sem o 
direcionamento e conhecimento das informações dos pro-
fissionais de saúde por parte do gestor municipal de saúde, 
além de outros contratos que não estão sob a responsabili-
dade da Secretaria de Saúde ou mesmo do departamento 
de pessoal das prefeituras, e sim no setor de contabilidade 
ou Secretaria de Finanças entre outras esferas da Prefeitura. 
Por fim, a pesquisa nos aponta algumas questões relevantes 
identificadas no campo da gestão do trabalho que valem o 
registro: A rotatividade dos gestores das SMS entra como 
destaque de um fator político e administrativo que interferiu 
e interfere na condução do processo da institucionalização 
das políticas de saúde. Também destacamos a rotatividade 
dos gestores estaduais da SES, com fator de interferência na 
operacionalização da regionalização do SUS no MT. Um co-
nhecimento superficial sobre a política de gestão do trabalho 
em saúde por parte dos gestores das SMS e da esfera estadual. 
A dificuldade de provimento e fixação de profissionais da 
saúde, com maior dificuldade para os profissionais médicos. 
Não existe uma instância de pactuação para dialogar sobre a 
implementação da política de gestão do trabalho, com foco 
na compreensão política da área para construir espaços de 
interlocução e disseminação de saberes. A fragmentação 
da administração dos processos de trabalho da gestão do 
trabalho nas SMS, realizada pelos profissionais e setores 
da prefeitura tais como contador, secretária de Finanças, 
controle interno, advogados, departamento de pessoal das 
Secretarias de Administração. O desafio das SMS para or-
ganizar ações de forma regionalizada no SUS não previstas 
nas portarias do MS e do estado, principalmente pelo fato 
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que as portarias das implantações dos serviços de saúde 
oferecem recursos, mas não ofertam um processo de trabalho 
em conjunto com estratégias de avaliação e monitoramento. 
A dimensão territorial do estado de MT apresenta desafios 
na organização das redes de serviço de saúde, no que diz 
respeito à força de trabalho para esta região, uma vez que as 
SMS da Regional de São Félix do Araguaia não contam com 
infraestrutura para fixação e provimento de profissionais de 
saúde. Ausência de qualquer tipo de trabalho realizado sobre 
a saúde dos trabalhadores das SMS. Número insuficiente de 
trabalhadores do SUS na Regional de São Félix do Araguaia.
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48 AS UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO E A GESTÃO DO 

TRABALHO*

Sylvio Jorge de Souza Junior

INTRODUÇÃO

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) são uni-
dades destinadas ao atendimento de urgências e emer-
gências, realizando o atendimento pré-hospitalar fixo. 
A primeira UPA foi criada em março de 2007 no estado 
do Rio de Janeiro (RJ). Desde então mais de 40 foram 
inauguradas no território do estado, cabendo à Secretaria 
Estadual de Saúde (SES)/RJ a gestão de vinte e uma UPA 
(referência agosto de 2011). Em que pese o inegável suces-
so da iniciativa, ratificado pela a adoção do modelo por 
outros estados e países e também pelos inquestionáveis 
benefícios trazidos à população fluminense, por diversos 
motivos a implantação não ocorreu exatamente como 
o planejado e a gestão do trabalho nessas Unidades se 
ressentiu disso. Esta dissertação aborda os motivos que 
afetaram as implantações e analisa a gestão do trabalho 
nas UPA geridas pela SES/RJ.

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 2 – 2010 - 2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Helena Machado. Segundo orientador: 

Sérgio Pacheco.
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Diante disso, este estudo analisou a gestão do trabalho 
nas UPA geridas pelo governo do estado, à luz da história 
recente do estado, da conjuntura no momento das inaugu-
rações, dos conceitos de gestão do trabalho definidos pelo 
Ministério da Saúde e dos dados existentes na SES/RJ sobre a 
Força de Trabalho (FT) dessas Unidades. Buscou-se com isso 
aprofundar o entendimento da situação atual e pavimentar 
o caminho para propostas consistentes de gestão do trabalho 
para essas Unidades.

OBJETIVOS

Partiu-se da hipótese de que a utilização de profissio-
nais de vínculos diversos implica em dificuldades de gestão 
que contribuem para a redução da qualidade da assistência 
prestada nas UPA. Como consequência, a possibilidade de 
que a qualidade exigida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
fique comprometida. 

O objetivo central do estudo foi entender e analisar a 
gestão do trabalho nas UPA. Espera-se que ele permita com-
preender o modelo atual de gestão e o processo histórico que 
induziu a sua implantação. Espera-se, também, conhecer as 
alternativas de modelos de gestão existentes, gerando um 
conhecimento que seja útil para a formulação de modelos 
de gestão do trabalho adequados à realidade das UPA.

METODOLOGIA

O embasamento teórico do estudo foi obtido por meio 
de pesquisa bibliográfica sobre os temas: Trabalho, Gestão, 
SUS, Parcerias Público Privadas, Fundações Estatais e Or-
ganizações Sociais (OS). A contextualização foi realizada 
a partir de informações bibliográficas, legislação referente 
ao tema e a própria vivência do autor, como Subsecretário 
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de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde à época da 
Secretaria estudada.

Das 46 UPA existentes à época, as 21 UPA sob gestão 
da SES são o escopo do estudo. A razão desse recorte foi o 
fato que, sendo geridas pela SES, estão sujeitas a todos os 
instrumentos de gestão implantados pela Subsecretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-RJ. Este fato 
permitiu uma maior agilidade e confiabilidade na obtenção 
das informações. Os dados sobre a FT das UPA foram obtidos 
junto à Secretaria.

O mês de referência para a análise foi agosto de 2011. Os 
dados colhidos neste mês foram, na medida do possível e 
necessário, comparados com alguns desses dados referentes a 
meses anteriores. Dessa forma foi possível obter-se a evolução 
do comportamento e identificar tendências evolutivas desses 
dados, nos casos em que essa evolução tem algum significa-
do para o estudo. Buscou-se as seguintes informações sobre 
três categorias profissionais: médicos, enfermeiros e técnicos 
de enfermagem: evolução do quantitativo de profissionais, 
composição e regionalização da FT, precarização, gênero, 
jornada semanal e rotatividade. Foi analisado também o 
funcionamento das UPA e identificadas possíveis interfe-
rências sobre os profissionais das categorias profissionais 
consideradas, a partir das seguintes informações: produção 
(média de atendimento diário), preenchimento de vagas e 
localização (região).

O projeto de pesquisa deste estudo foi encaminhado ao 
Comitê de Ética em Pesquisa, da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-
-Fiocruz), para apreciação e autorização, a qual foi obtida. 
Também foi formalmente solicitada e obtida autorização 
junto ao Secretário de Estado de Saúde. Somente após as 
autorizações concedidas é que se procedeu a coleta de dados.
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Todos os dados são secundários, obtidos a partir de 
informações colhidas junto à SES-RJ e também a partir 
de busca bibliográfica. O mês de referência para a análise 
foi agosto e 2011. Os dados colhidos neste mês foram, na 
medida do possível e necessário, comparados com alguns 
desses dados referentes a meses anteriores. Dessa forma foi 
possível obter-se a evolução do comportamento e identificar 
tendências evolutivas desses dados, nos casos em que essa 
evolução tem algum significado para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados permitem uma análise das questões asso-
ciadas à gestão do trabalho nas UPA, em relação aos médicos, 
enfermeiros e técnicos: tipos de vinculação, quantidade de 
profissionais, jornada de trabalho, distribuição, salários, 
turnover etc. Descortina-se, também, os principais problemas 
da gestão do trabalho: falta de profissionais, atrasos, pouca 
produtividade. Identifica associações entre os diversos in-
dicadores estudados, a distribuição geográfica, a produção 
e os problemas. Identifica padrões que possam auxiliar na 
busca por propostas de soluções.

Percebe-se que, no caso específico das UPA do RJ, a 
implantação se deu sem que houvesse um adequado plane-
jamento relacionado à gestão do trabalho. Devido à intensa 
demanda por serviços de urgência e emergência, as UPA 
foram definidas, construídas e inauguradas tendo como 
norteadores a capacidade de aquisição dos insumos e equi-
pamentos necessários e a construção dos módulos. Ou seja, 
a gestão do trabalho devia disponibilizar os colaboradores 
nos prazos definidos pelos fatores supracitados. 

Além de incorporar as questões dessa área da gestão já 
presentes quando se considera as unidades de saúde tra-
dicionais – hospitais, institutos etc. –, a gestão do trabalho 
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nas UPA geridas pela SES/RJ apresenta outras dificuldades, 
principalmente em decorrência das seguintes causas: (1) é 
um novo tipo de unidade, (2) ocorre em um estado – Rio 
de Janeiro – com uma história administrativa complexa e 
diferenciada dos demais estados, (3) ocorre em um contexto 
político-administrativo que não permitiu que o modelo de 
gestão do trabalho fosse implementado da forma planejada.

Em relação à primeira causa, ser um novo tipo de uni-
dade, cabe dizer que tudo o que é novo, normalmente, vem 
acompanhado de dúvidas e incertezas. Mesmo quando 
existe um planejamento, a execução normalmente contém 
ensinamentos que mostrarão que o planejamento não estava 
de todo adequado.

A segunda causa, a história do RJ, não contribuir para 
a obtenção de um modelo adequado de gestão do trabalho 
nessas UPA pode ser entendida da seguinte forma: sendo 
essa gestão um subconjunto da administração pública esta-
dual, se ressente, assim como esta última, dos efeitos que as 
diversas transformações administrativas ocorridas ao longo 
do tempo no estado impuseram à máquina administrativa. 
No contexto da Engenharia dos Sistemas esse fenômeno é 
conhecido como generalização-especialização.

Assim, o fato de uma característica da entidade genérica 
(administração pública) se refletir na entidade específica (ges-
tão do trabalho na UPA) é conhecido como uma especificação.

Já a terceira causa, o contexto político-administrativo, 
não favoreceu a implantação de um modelo adequado de 
gestão do trabalho porque as diversas opções de gestão 
foram se sucedendo sem que fosse possível que uma delas 
se tornasse a opção perene, resumidamente citados a seguir.

A opção pela Fundação Estatal, aprovada em 2007 e 
retomada em 2011, não pode ser utilizada devido às inú-
meras ações de inconstitucionalidade impetradas nos ní-
veis estadual e federal. Por opção, o Governador do estado 
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decidiu aguardar um melhor cenário institucional para 
sua implantação. Não sendo possível sua implantação, a 
segunda opção foi a militarização das UPA, o que não teve 
sucesso devido às dificuldades encontradas em fixar o médi-
co militar. Foram tentados então: cooperativados, contratos 
temporários, militares, prestação de serviços pela Fundação 
de Apoio à Fiocruz – FIOTEC (no caso dos médicos) e, de 
forma residual, profissionais estatutários. A complexa com-
posição dos vínculos dos profissionais, talvez seja o grande 
desafio a ser vencido.

Pode-se entender a velocidade na qual as UPA foram 
inauguradas como outra consequência da terceira causa, o 
contexto político-administrativo. As demandas reprimidas 
por serviços de saúde, o compromisso assumido pelo Go-
vernador, as prefeituras de diversos municípios do estado 
demandando a inauguração nos seus territórios, tudo isso, 
sem dúvida, concorreu para que tantas fossem inauguradas 
em tão pouco tempo. Em 2007, quatro UPA foram inaugura-
das; dezesseis em 2008; cinco em 2009 e dezenove em 2010. 
A grande oferta de vagas para profissionais criada em tão 
curto espaço de tempo certamente teve impactos no Mercado 
de Trabalho. É fato que, quando uma UPA é inaugurada, há 
reflexos em alguma outra unidade – Hospital ou UPA (de 
qualquer esfera), que se manifesta no aumento da dificuldade 
em reter os profissionais, notadamente os médicos.

O importante é a percepção de que, não obstante qual 
modelo seja seguido, a prestação dos serviços seja respon-
sabilidade do ente público, feita com qualidade adequada, 
em quantidade que atenda à demanda, de forma gratuita, 
integral e universal. Complementarmente, deve ser feita por 
profissionais qualificados, dignamente remunerados, com 
vínculos empregatícios legais e que tenham ativa participação 
nos processos de trabalho, como preconizam as modernas 
práticas administrativas. 
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49 AS DIMENSÕES DO CUIDADO 
NOS PROCESSOS DE TRABALHO 
DOS TRABALHADORES DE NÍVEL 
MÉDIO, DA ÁREA DE GESTÃO EM 

SAÚDE* 

Tereza Cristina Ramos Paiva 

INTRODUÇÃO

No cenário atual continua existindo o confronto de 
diferentes interesses, que expressam desafios na luta por 
um serviço público, universal e integral. Novas formas de 
gestão e de cuidado mostram-se indispensáveis à conso-
lidação do sistema, visto que é no exercício cotidiano das 
práticas que os trabalhadores podem operar mudanças. 
No conjunto desta Força de Trabalho do Sistema Único 
de Saúde (SUS), destaca-se, neste estudo, aqueles de 
nível médio da área da gestão que, apesar de ocuparem 
funções estratégicas no setor, são muitas vezes excluí-
dos dos processos decisórios, tornando-se invisíveis nas 
políticas de saúde. 

A escolha do termo “trabalhadores de nível médio 
da área da gestão”, e não “trabalhadores administrati-
vos”, têm a intenção de reforçar a compreensão de que 

* Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – Tur-

ma 2 – 2010-2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fiocruz. 

Orientadora: Maria Inês Carsalade Martins.
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eles estão implicados no processo de tomada de decisão da 
organização, uma vez no cotidiano, fazem a mediação entre 
a gestão e a assistência, num processo subjetivo e relacional. 
Ao dar suporte para a qualidade da atenção, estão voltadas 
para o cuidado, sejam elas desenvolvidas no sistema de in-
formação e registro, no almoxarifado, nos setores de contas 
médicas, de Recursos Humanos (RH) etc. 

Assim compreendemos e reforçamos que os de nível 
médio da área da gestão, são trabalhadores da saúde. Para 
tanto é necessário compreender como o trabalho é construído 
por eles e como operam suas práticas de cuidado, tomando 
como campo para a análise a micropolítica, isto é, o ambiente 
das práticas de trabalho. 

O problema que se coloca é que, ao desenvolverem 
atividades administrativas, esse trabalho é percebido e 
capturado pela lógica do trabalho morto, o que reforça a 
divisão entre os atos de gerir e os atos de cuidar, bem como 
a invisibilidade deles enquanto um trabalhador potente e 
criativo para realizar o cuidado, o que interfere na qualidade 
da atenção à saúde no SUS. 

OBJETIVOS

Tomando como referencial o princípio da indissociabi-
lidade entre gestão e a atenção e a dimensão do cuidado em 
saúde, este estudo tem como objetivo analisar o processo 
de trabalho desses trabalhadores, visando identificar como 
eles estão implicados no cotidiano de suas práticas e quais 
as intervenções possíveis neste campo. 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na pesquisa baseou-se no estu-
do de caso, do tipo exploratório/descritivo, e utilizou como 
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ferramentas para coleta e análise dos dados, a observação 
da realidade do cotidiano dos trabalhadores de nível médio 
da área da gestão que atuam em setores administrativos da 
instituição, o grupo focal e o fluxograma analisador de uma 
unidade de saúde.

Foi escolhido como lócus da pesquisa um município 
da Região Centro-Sul do Rio de Janeiro, que dista 100 km 
da capital. Os instrumentos utilizados foram a observa-
ção participante, entrevistas de grupo focal, e Fluxograma 
Analisador de uma Unidade de Saúde. Os locais escolhidos 
foram os setores de Marcação de Consultas e Exames, Fun-
do Municipal de Saúde, Almoxarifado Central, Farmácia 
Municipal, Vigilância Epidemiológica, uma Unidade de 
Saúde da Família e a Casa da Mulher, esta última é uma 
unidade de referência para exames de maior complexida-
de e consultas de pré-natal de risco. Como complementos 
das observações, que visam focalizar no comportamento e 
nas relações, (Ibid.), foram realizados dois encontros para 
a discussão de grupo, grupos focais, que não contou com a 
presença de animador externo.

Tratando-se de uma pesquisa envolvendo seres huma-
nos, o projeto de pesquisa, foi submetido ao CEP-Escola Na-
cional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP-Fiocruz), tendo 
sido aprovado (Parecer nº 187/11, CAAE 0201.0.031.000-1).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados considerou as dimensões, or-
ganizacional, relacional, político e formativo, envolvidas no 
cuidado em saúde. Vale ressaltar que a divisão tem efeito 
apenas para a sistematização da análise, visto que essas 
dimensões se encontram relacionadas, englobando várias 
outras que revelam a amplitude, a capilaridade e a potência 
que o conceito de cuidado possui.
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No tocante a dimensão organizacional – que se refere à 
forma como é estruturado e realizado o processo de trabalho 
e sua intencionalidade–, observou-se que a compreensão e 
apreensão das necessidades de saúde no âmbito da produção 
do cuidado, embora reconhecidas como importantes, ainda 
se mostram distantes da prática. O objeto de trabalho é perce-
bido por grande parte dos trabalhadores como relacionado à 
qualidade da atenção, mas esta qualidade não é relacionada 
ao princípio da integralidade e sim à capacidade específica de 
oferta de determinado serviço, como, exames, insumos, medi-
camentos ou consultas. Quanto mais distante a identificação do 
objeto com as necessidades do usuário, mais distante também 
a relação com a qualidade da atenção. A atividade é, portanto, 
concebida como prática técnica, não como prática social.

A análise da dimensão relacional do cuidado – expressa 
a partir de encontros entre trabalhador/usuário, trabalha-
dor/trabalhador e de subjetividades, permitiu identificar 
as dificuldades de comunicação entre eles e entre estes e 
os usuários. As tarefas realizadas adotam um esquema 
fortemente individual, parcelado e repetitivo, regido por 
regras, fluxos ou objetivos já fixados pela instituição, não 
orientada por um planejamento elaborado no coletivo. Cada 
um realiza sua atividade conforme a compreensão pessoal 
de sua necessidade. A dinâmica do trabalho expressa sua 
imprevisibilidade, a necessidade de adaptar o trabalho 
prescrito às situações reais do cotidiano.

Outra questão importante refere-se ao sentimento de 
não pertencimento desses trabalhadores à área da saúde. 
Embora grande parte deles tenha iniciado sua atividade 
no setor, em sua maioria eles não se reconhecem como tal. 
Eles estão na saúde, mas acreditam que poderiam estar em 
qualquer outro órgão da administração pública, revelando, 
a partir da análise da dimensão política, o pequeno grau de 
participação em espaços coletivos institucionalizados. O não 
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reconhecimento dos princípios e diretrizes do SUS parece 
ser uma barreira para o engajamento e a significação do 
trabalho. A organização do trabalho é muitas vezes estranha 
ao trabalhador e esse fator influencia nas suas aspirações, 
motivações e desejos. O trabalho sem significado provoca 
insatisfação e muitas vezes adoecimento.

Na análise da dimensão formativa, que buscou conhecer 
a preparação e o conhecimento para o trabalho, bem como 
o valor atribuído ao cuidado na sua formação, foi possível 
observar que o aprendizado informal, na prática do trabalho, 
o aprender/fazendo, é a forma mais comum no cotidiano do 
trabalho, que muitas vezes acontece de forma individual e 
sem reflexão, embora a necessidade de maior conhecimento 
através de cursos de qualificação é relatada como experiência 
efetiva para transformação necessária do trabalho e para a 
vida dos sujeitos. O distanciamento entre os desejos e as 
reais possibilidades parece decorrer das dificuldades em 
prosseguir com seus estudos, pela questão financeira, ou 
por não se verem como sujeitos capazes de construir sua 
trajetória profissional. A lógica de que a formação exigida, 
por ser básica, de curta duração e quase sempre adquirida 
na prática, como algo natural e comum, é a expressão de 
políticas de formação que acentuam o sentido prático e 
técnico do trabalho, que nem sempre propiciam a vivência 
em projetos emancipatórios.

O trabalhador ao ser inserido num processo mais par-
ticipativo possui mais possibilidades de transformar o seu 
trabalho e os modelos instituídos provocando mudanças no 
gerir e no cuidar. De forma geral, o exercício da sua função 
na gestão em saúde pode também ser transformadora, a 
partir da valorização do uso de tecnologias leves, tradu-
zidas através do acolhimento, escuta, do estabelecimento 
de vínculos e da valorização de saberes não-técnicos que 
qualificam o cuidado. 
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O trabalho em equipe precisa ser incorporado às práticas, 
para ser resultante do agir coletivo, no qual o trabalho seja 
o resultado da atuação de todos os profissionais, reconheci-
dos em seus saberes e práticas, e para que o cuidado não se 
restrinja à atuação apenas daqueles que prestam assistência 
direta aos usuários. 

Também se observou a importância de maior participa-
ção em espaços coletivos, como por exemplo, em colegiados 
e conselhos, para que esses trabalhadores possam se reco-
nhecer e serem reconhecidos como sujeitos executores das 
políticas de saúde e com compromisso com a qualidade dos 
serviços prestados. Outro aspecto relevante são os processos 
formativos dos trabalhadores técnicos da área da gestão. É 
preciso pensar a formação de modo que essa não seja pauta-
da num modelo dualista e dicotômico, com separação entre 
pensamento e vida. 

Concluindo, afirma-se neste estudo a importância da 
qualificação desses trabalhadores no sentido de sua valoriza-
ção, visibilidade e atuação no sistema de saúde. Para superar 
a lógica instrumental do processo de trabalho e caminhar 
em direção à reflexão de um agir coletivo, é necessário 
que os conteúdos disciplinares para os cursos articulem os 
componentes técnicos com os processos vividos, carregados 
de subjetividade, desejos e relações. Os conhecimentos e as 
informações não podem ser tratados como objetos ou como 
técnicas destituídas de seu caráter histórico, social, cultural 
e econômico. O conhecimento não pode ser apartado dos 
processos de trabalho, pois entendemos que é por meio 
da análise desses processos que se pode buscar responder 
sobre quais as mudanças necessárias para a melhoria da 
atenção no SUS.
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50 A GESTÃO DO TRABALHO EM 
SAÚDE NO MERCOSUL*

Wilson Aguiar Filho

INTRODUÇÃO

Criado em 26 de março de 1991, com a assinatura do 
Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul (Mer-
cosul) se constituiu a partir de um amplo conjunto de 
acordos bilaterais e regionais, objetivando a integração 
econômica e a formação de um Mercado Comum (MC) 
entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, denominados 
Estados Partes, com a livre circulação de bens de capital e 
de serviços. Considerando que o processo de integração 
que ocorre no âmbito do Mercosul se aprofunda cada 
vez mais, com perspectivas de atingirmos a meta de con-
solidação de um Mercado Comum ainda nessa década, 
torna-se importante conhecer como isso está sendo visto 
no âmbito do setor saúde, pelas consequências que esse 
processo trará para o setor e, em especial, para a gestão do 
trabalho. Assim, o presente estudo analisa as Unidades de 
Recursos Humanos dos Ministérios da Saúde dos Estados 
Partes, tomando como foco o processo de abertura das 
fronteiras para o livre trânsito de profissionais de saú-
de, bem como a percepção desses gestores em relação à 
questão, considerando a entrada em vigor, nessa década, 

* Dissertação do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde – Turma 2 – 2010 - 2012. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca – Fiocruz. Orientadora: Maria Helena Machado.
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do Protocolo de Montevidéu. Também procura analisar o 
trabalho realizado pela Subcomissão de Desenvolvimento 
e Exercício Profissional/Comissão de Serviços de Atenção à 
Saúde/Subgrupo de Trabalho (SGT) n º 11 “Saúde” no perí-
odo entre 2000 e 2010 e as Resoluções aprovadas pelo Grupo 
Mercado Comum (GMC) referentes ao exercício profissional 
no setor saúde, com vistas ao processo de integração em 
andamento na região. 

OBJETIVOS

Analisar as Unidades de Recursos Humanos dos Minis-
térios da Saúde dos Estados Partes do Mercosul, tomando 
como iminente a abertura das fronteiras ao livre trânsito dos 
profissionais de saúde; conhecer a percepção dos gestores de 
Recursos Humanos (RH) dos Ministérios da Saúde dos Estados 
Partes quanto a este processo de livre trânsito dos profissionais 
de saúde tendo como base suas estruturas de gestão de RH; 
analisar as Resoluções do GMC, referentes ao exercício profis-
sional para o setor saúde aprovadas no âmbito do Mercosul, em 
especial, a Resolução que instituiu a Matriz Mínima de Registro 
de Profissionais de Saúde no Mercosul. 

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um 
estudo descritivo de caráter qualitativo. 

Para a coleta de dados foi utilizado, além de fontes 
documentais, a aplicação de um questionário junto às Uni-
dades de RH dos Ministérios da Saúde dos Estados Partes. 
No que concerne as fontes documentais, foi feita a análise 
de documentos oficiais do Mercosul, especialmente das 
atas das reuniões do SGTnº 11 “Saúde”/Subcomissão de 
Desenvolvimento e Exercício Profissional. 
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O questionário foi auto aplicativo, contendo perguntas 
fechadas e abertas aos atores chaves responsáveis pela área de 
RH dos Ministérios da Saúde da Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai. Buscamos conhecer a percepção dos mesmos sobre 
o processo de integração regional em curso no âmbito do 
Mercosul, considerando a possível abertura das fronteiras 
ao livre trânsito de bens e serviços e, consequentemente, de 
profissionais de saúde, conforme preconizado pelo Proto-
colo de Montevidéu, e obter maiores informações sobre a 
estruturação da área nos Ministérios da Saúde. 

A aplicação do instrumento de pesquisa foi realizada 
após a aprovação do CEP/ Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP-Fiocruz) 
(parecer nº 186/2011) e da CONEP/CNS (parecer nº 024/2012), 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido por parte do pesquisador.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa mostra, em primeiro lugar, no que concerne 
à inserção hierárquica das mesmas nas estruturas de seus 
respectivos Ministérios, que duas delas estão no primeiro 
nível (Brasil – Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde; Paraguai – Dirección General de Recursos 
Humanos), uma no segundo nível (Argentina – Dirección 
Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional) e uma 
no terceiro nível (Uruguai – División de Recursos Humanos 
del Sistema Nacional Integrado de Salud).

Sobre o acesso da área de RH às reuniões do SGT nº 11 
“Saúde/Mercosul todos gestores disseram ter acesso, mesmo 
que não participando diretamente das mesmas.

Quanto a Matriz Mínima de Registro de Profissionais 
de Saúde no Mercosul – instrumento gerencial que permi-
tirá controlar o trânsito de profissionais da área da saúde 
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no Bloco, informaram conhecê-la. Por outro lado, sua im-
plementação se dará de forma diferente entre os Estados 
Partes, sendo que enquanto caberá aos Ministérios da Saúde 
do Brasil, Paraguai e Uruguai a responsabilidade pela im-
plementação, na Argentina será de responsabilidade das 
províncias.

Instados a colocar se, existiam questões que poderiam 
dificultar a implementação da Matriz Mínima, com exceção 
do representante do Uruguai, que alega não ter dificuldades 
nesse sentido, os demais gestores apontaram problemas: 
diferenças de sistemas e formas de sistematização da infor-
mação entre os quatro países; diferentes legislações para o 
reconhecimento e habilitação profissional nos Estados Partes; 
dificuldades de compatibilização de currículo de formação; 
dentre outras. Cabe ressaltar que a existência de diferentes 
legislações para o reconhecimento e habilitação profissional 
entre os Estados Partes e os diferentes currículos existentes 
para a formação profissional foram assuntos debatidos 
no âmbito da Subcomissão, sem que se tenha conseguido 
chegar a um denominador comum em relação a eles, pois 
demandaria a necessidade de amplos acordos intra e extra 
Estados Partes, para a superação desse problema. Conside-
ramos que esse tema poderia ter avançado muito se tivesse 
ocorrido uma articulação entre o SGT nº 11 “Saúde” e o Setor 
Educacional do Mercosul, bem como maior envolvimento 
das corporações profissionais em trabalharem junto a Sub-
comissão, no sentido de buscarem essa compatibilização.

Sobre a existência de sistema de informações de RH no 
âmbito do Ministério da Saúde capaz de permitir o controle 
da migração e/ou imigração de profissionais de saúde no 
País, somente a Argentina informou existir. Nos demais pa-
íses inexiste o sistema ou outro órgão que faça esse controle, 
embora no Brasil, como existe a necessidade de inscrição 
nos Conselhos Profissionais para o exercício da atividade, 
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estes possuem informações sobre os profissionais de outros 
países que atuam no Brasil, embora não obrigatoriamente 
sobre os que saem do Brasil.

Os gestores foram perguntados também se a Unidade 
de Recursos Humanos estabelece interlocução com os re-
presentantes das corporações profissionais de saúde para 
debater o exercício profissional no Mercosul, sendo que 
todos responderam positivamente.

Embora tenham ocorrido progressos no processo de 
integração, para os gestores consultados, esse avanço se 
deu de forma muito lenta, com muitas dificuldades a serem 
ainda transpostas. Foi sinalizado que, para a superação dos 
problemas é necessário a colaboração mais estreita entre as 
áreas de gestão do trabalho dos países do Mercosul, com as 
entidades profissionais e sindicais. 

A perspectiva da entrada em vigor do preconizado pelo 
Protocolo de Montevidéu, permitindo o livre trânsito de bens 
e serviços entre os países, se constitui numa preocupação, em 
especial por parte do setor saúde, por suas especificidades 
e pelas consequências e impactos que essa abertura poderá 
proporcionar. Presente nas falas dos gestores de RH, uma 
vez que pouco se avançou na construção e consolidação de 
uma política, capaz de ainda dar respostas nas questões 
relativas a gestão do trabalho em saúde no âmbito do Bloco.

Algumas hipóteses podem ser consideradas sobre o 
porquê disso e entendemos que tal está relacionado à pró-
pria formação do Mercosul, onde seus órgãos decisórios não 
foram constituídos enquanto organismos de caráter supra-
nacionais, não havendo assim entrada em vigor automática 
das decisões emanadas pelos mesmos.

A falta de integração entre as diferentes instâncias buro-
cráticas é outro fator que colaborou para essa situação, pois 
como discutir saúde, educação e trabalho no Mercosul sem 
que os respectivos setores responsáveis trabalhassem de 
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forma conjunta para se chegar a um denominador comum. 
E apesar de mais de 20 anos de discussões sobre exercício 
profissional no âmbito do Mercosul, também não se efetivou 
uma articulação entre as Unidades de RH dos Ministérios 
da Saúde dos Estados Partes, para a superação dos desafios 
que se colocam, uma vez que não podemos pensar em li-
vre transito dos profissionais (que virão a reboque do livre 
transito de bens e serviços), sem termos soluções concretas 
para os problemas que incidem diretamente sobre a gestão 
do trabalho em saúde, tais como a compatibilização de cur-
rículos, registro e habilitações profissionais, quer de nível 
superior, quer de nível médio; a inexistência de um sistema 
de informações comum entre os Estados Partes que permi-
ta intercambiar os dados dos profissionais que desejarem 
transitar entre os mesmos, dentre outras. 

De maneira geral, a perspectiva da abertura das fronteiras 
ao livre trânsito de profissionais é vista de forma positiva 
pelos gestores, pois poderia contribuir para aumentar o 
quantitativo de profissionais em áreas carentes. Mas, por 
outro lado, também poderia levar a um processo intenso 
de migração de determinados profissionais de um país 
para outro, causando desequilíbrio na oferta de serviços 
de saúde em determinadas regiões. Também o aumento 
da terceirização e da precarização das relações de trabalho 
são apontados como aspectos negativos em relação a essa 
questão. Nesse sentido, é importante um trabalho conjunto 
entre as Unidades de RH dos Ministérios da Saúde na busca 
de soluções pactuadas para a superação dos problemas.

Assim, podemos inferir que as Unidades de RH dos 
Ministérios da Saúde dos Estados Partes ainda têm um ca-
minho a percorrer, no que concerne a se estruturarem para 
enfrentar a questão do livre trânsito dos profissionais de 
saúde no Mercosul.
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