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Apresentação 
 

No Brasil, ao longo das últimas décadas, a área de recursos humanos em saúde 

(RHS) destaca-se como campo de enfrentamento dos problemas do sistema. Em que 

pese o avanço do Sistema Único de Saúde (SUS), particularmente quanto às diretrizes 

da descentralização e de ampliação da cobertura das ações e serviços de saúde, 

alguns desafios persistem. Até o ano de 2003, o país se encontrava entre aqueles que 

tratavam com pouca atenção a questão de RHS. A área encontrava-se a cargo de 

uma coordenação no terceiro escalão do Ministério da Saúde (MS).  

Em 2003, na reestruturação do MS, foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde (SGTES) como principal instrumento federal para mobilizar a 

formação e a educação permanente no setor saúde. Para tanto, foram criados, no 

âmbito da SGTES, o Departamento de Gestão da Educação na Saúde (DEGES) e o 

Departamento de Gestão de Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) para 

propor o planejamento e formulação de políticas de gestão e de regulação da força de 

trabalho do SUS. 

A criação da SGTES, ocupando o segundo escalão do MS, inaugura um novo 

momento na medida em que reafirma e dá relevância para a área de recursos 

humanos no desenvolvimento da Política Nacional de Saúde. Experiências 

localizadas, como no caso do estado do Rio de Janeiro no final da década de 1980, já 

evidenciavam a necessidade de um olhar mais profissionalizado da gestão do trabalho 

em saúde, integrando aspectos ligados à formação e educação permanente com 

aqueles relacionados ao processo de trabalho e seus desdobramentos, aqui incluídos 

como foco central do trabalho em saúde.  

O cotidiano da gestão de saúde vai além das políticas econômicas e incorporações 

tecnológicas, estando intimamente relacionado à disponibilidade e ações de recursos 

humanos do setor. Mais ainda, no caso do Brasil, influenciados por componentes 

regionais e de desenvolvimento social. Assim, admite-se que o exercício das funções 

gerenciais exige perfis adaptativos, inovadores, polivalentes, capazes de administrar 

situações próprias e peculiares.  

Este estudo está pautado no caráter central que os recursos humanos assumem na 

implementação da política no sistema de saúde brasileiro e diz respeito às mudanças 
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ocorridas na área com a criação da SGTES. Tal órgão, além de instituir as diretrizes 

nacionais da política de RH em saúde, vem adotando estratégias indutoras com 

investimentos técnicos, políticos e financeiros para a qualificação da gestão.  

Este trabalho busca avaliar a capilaridade das políticas setoriais de gestão do trabalho 

e da educação na saúde em secretarias estaduais e municipais de saúde (SES e 

SMS, respectivamente) e apresentar subsídios que colaborem com o avanço das 

políticas e programas. São apontados limites, acúmulos e possibilidades que se 

apresentam no campo da gestão de recursos humanos nos entes federados do 

sistema. 

Trata-se de pesquisa realizada em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde por meio do Departamento de Gestão 

de Regulação do Trabalho em Saúde e intermediada pela Mesa Nacional de 

Negociação Permanente do SUS; financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério de Ciência e 

Tecnologia sob o número de processo 552745/2011-1.   

Os resultados aqui sumarizados foram apresentados e validados, nas diferentes 

etapas, pela equipe técnica do DEGERTS e pela Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do SUS. 

Em acordo com a resolução às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos o estudo foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto de Medicina Social da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido aprovado sob numeração 

CAAE: 02864612.0.0000.5260.  
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Justificativa e objetivos 

 

A SGTES é criada com o desafio de definir políticas no campo da gestão do trabalho e 

da educação em saúde para o efetivo desempenho do SUS, de forma articulada com 

as instâncias federativas gestoras do sistema. Mais ainda, de assumir, entre outros, 

papel estratégico nas diretrizes intersetoriais que envolvam o desenvolvimento de uma 

Política Nacional de Recursos Humanos em Saúde (PNRHS). A partir dessa iniciativa, 

o Ministério assume seu papel de gestor federal do SUS, no que se refere à 

formulação de políticas orientadoras da formação e desenvolvimento em saúde e ao 

planejamento, gestão e regulação da força de trabalho em saúde, em um movimento 

crescente de articulação com a educação e o trabalho.  

A construção de agenda positiva da SGTES constitui marco importante para área de 

recursos humanos, na medida em que incorpora temas relacionados aos princípios e 

diretrizes da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS1, a saber: 

diretrizes para a elaboração de plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) da saúde; 

programa nacional de desprecarização do trabalho no SUS; mesas de negociação 

permanente do SUS (MNP-SUS); qualificação da gestão do trabalho e da educação no 

SUS; e institui parcerias entre os Ministérios da Saúde, da Educação e Trabalho para 

cooperação técnica na formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da 

saúde. 

A partir de evidências coletadas em pesquisas realizadas pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde2 e com secretarias municipais de saúde e capitais3 uma das 

consequências foi a formulação da agenda positiva no campo da gestão do trabalho 

com a criação do Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e 

                                                           
1 A criação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH), fruto de uma luta política dos 
anos 1990, configurou uma pauta ampla, com debates polêmicos. Espalhou-se por todo o país em 
oficinas que terminaram por embasar, com documentos e propostas concretas, o ciclo atual de reformas 
nessa área, com a participação dos representantes dos diferentes segmentos que integram a gestão 
participativa do SUS. 
2 Brasil. Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Estruturação da Área de Recursos Humanos nas 
Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Brasília: CONASS, 2004. 
3 Observatório de Recursos Humanos em Saúde. Capacidade gestora de recursos humanos em 
instâncias locais de saúde em municípios com população superior a 100 mil habitantes. Relatório Técnico. 
Rio de Janeiro: ObservaRH/IMS/UERJ; 2004; Observatório de Recursos Humanos em Saúde. 
Capacidade gestora de recursos humanos em instâncias locais de saúde em municípios com população 
inferior a 100 mil habitantes. Rio de Janeiro: ObservaRH/IMS-UERJ, 2006; Observatório de Recursos 
Humanos em Saúde. Gestão do trabalho e da educação em saúde: análise da década atual. Rio de 
Janeiro: ObservaRH/IMS-UERJ, 2008. 
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da Educação no SUS (ProgeSUS) no ano de 2006 por Portaria Ministerial (BRASIL; 

2006).  

Assim, o ProgeSUS nasce com objetivo de estruturar, qualificar e suprir as secretarias 

de saúde com ferramentas de gestão para a organização e a profissionalização da 

gestão do trabalho no SUS. É um programa de cooperação técnica e financeira com 

estados e municípios, visando à qualificação e ao fortalecimento das estruturas 

estaduais e municipais de RH do SUS.  

O programa é composto por quatro componentes: a) financiamento para estruturação 

da área de gestão do trabalho e educação nas SES e SMS, por meio da aquisição de 

mobiliário e de equipamentos de informática; b) disponibilização, pelo MS, de sistema 

de informação gerencial para a gestão do trabalho e da educação na saúde; c) 

capacitação de equipes que atuam no referido setor das SES e SMS; d) participação, 

por parte das secretarias que aderirem ao ProgeSUS, no sistema nacional de 

informações em gestão do trabalho do SUS. 

Neste contexto, considerando a necessidade de apresentar subsídios que colaborem 

com o avanço e implementação das políticas e programas de gestão do trabalho e da 

educação em saúde, delineou-se este estudo intitulado Avaliação de Políticas e 
Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS, cujo 

objetivo foi aprofundar a capilaridade das políticas federais nos estados e 
municípios que aderiram ao ProgeSUS. 

Dessa forma, o que se quis caracterizar com a pesquisa compõe uma sequência de 

perguntas geradas a partir do conhecimento dos programas implementados e da 

reestruturação organizacional do setor de RH, observados nas pesquisas anteriores, 

quais sejam:  

o Em que medida a reestruturação dos órgãos de RH garantem a 
implementação dos programas de gestão do trabalho recomendados pela 
SGTES? Como a área de recursos humanos está estruturada nas 
Secretarias estaduais e municipais de saúde que aderiram ao ProgeSUS?  

o Qual o nível de poder decisório do gestor de RH? Qual a percepção dos 
gestores de RH sobre questões relativas à sua autonomia, à utilização de 
instrumentos de gestão e às formas de contratação? Pode-se com isso 
observar sinais de tendência? 
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o Como estão sendo desenvolvidos os processos de gestão? Que 
mecanismos são utilizados? Esta utilização agrega qualidade à 
capacidade gestora?  

o Os Planos de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) adotados nas SES e 
SMS incorporam as diretrizes nacionais? Como se deu a implantação 
desses planos? Qual o impacto da implementação desses Planos? A 
avaliação de desempenho e as oportunidades de desenvolvimento 
profissional na carreira estão associadas à educação permanente dos 
trabalhadores da saúde?  

o Qual a composição dos espaços de negociação do trabalho existentes? 
Com que periodicidade são realizados? Como estão sendo tratados os 
conflitos do trabalho? Existem outras formas para negociação do 
trabalho? Quais os limites dos existentes? 

 

Objetivos 

O estudo foi realizado em duas fases cujos objetivos foram: 

 

1ª. Fase: 

Objetivo geral 

Avaliar o estágio das políticas de gestão do trabalho e a articulação das políticas de 

gestão da educação implantadas nas SES e SMS que aderiram ao ProgeSUS à luz 

das diretrizes e estratégias desenvolvidas pela SGTES. 

Objetivos específicos 

Caracterizar as estruturas de gestão do trabalho e da educação nas secretarias de 

saúde; 

Mapear e analisar os PCCS existentes; 

Levantar os espaços de diálogo e negociação do trabalho em saúde existentes e a 

capacidade de pactuação dos conflitos oriundos do trabalho;  
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Mapear e analisar as práticas desenvolvidas e os mecanismos utilizados para 

processos de desprecarização do trabalho; dotação orçamentária e autonomia 
para execução financeira e tomada de decisão. 

 

2ª Fase: 

Objetivo geral 

Mapear experiências exitosas de PCCS premiadas no InovaSUS-Carreira e 

analisá-las à luz das Diretrizes Nacionais para a instituição de PCCS no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), elaboradas e aprovadas pela Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS). 

Objetivos específicos 

Descrever as principais características dos PCCS selecionados; 

Identificar os pontos de convergência entre os PCCS selecionados e as Diretrizes 
Nacionais para a instituição de PCCS no âmbito do SUS; 

Identificar as similaridades entre os PCCS selecionados; 

Identificar as inovações referentes à gestão do trabalho previstas em cada um dos 

planos selecionados; 

Descrever e discutir as principais dificuldades percebidas pelos gestores de recursos 

humanos em saúde (RHS) no processo de discussão e implantação dos PCCS; 

Descrever e discutir as principais alterações previstas e/ou necessárias para a real 

completude dos PCCS, segundo os gestores de RHS; 

Propor um estudo de caso fictício local em acordo aos principais pontos positivos 

identificados nas experiências de PCCS selecionadas.  
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Método 

 

Constitui-se de estudo que conjugou métodos qualitativos da abordagem avaliativa 

com análise documental, entrevistas e grupo focal, e métodos quantitativos com uso 

de questionários estruturados, planilhas para processamento de dados e análise de 

informações empíricas. Este foi desenvolvido em duas fases segundo clientela: a 

primeira fase foi realizada em duas etapas de coleta de dados: (i) survey e (ii) grupos 

focais, enquanto na segunda fase se utilizou da (i) análise documental e (ii) entrevistas 

em profundidade.  

O survey foi dirigido aos 644 gestores de RH de SES e SMS que aderiram ao 

ProgeSUS. Deste total, a pesquisa foi concluída em 519 secretarias, incluindo todas 
as SES e SMS das capitais, entre julho e setembro de 2012. O survey foi composto 

por 56 questões, divididas em nove blocos: identificação da instituição e do 

responsável pelo órgão de RHS; adesão ao ProgeSUS e características institucionais; 

plano de cargos, carreira e salários; avaliação de desempenho e política de incentivos; 

mesa de negociação do trabalho; desprecarização do trabalho; orçamento e 

financiamento do órgão de RH; educação em saúde e opinativas. 

O instrumento de coleta foi confeccionado e estruturado em formulário eletrônico e 

aplicado mediante entrevistas telefônicas assistidas por computador (ETAC). As 

respostas foram processadas em banco informatizado em planilhas de Microsoft Office 

Excel£ e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)£, e cujos dados foram 

tratados por estatística descritiva com uso de tabelas e gráficos. 

A partir da análise dos resultados, identificaram-se informações que mereciam, pela 

importante relação com o tema central, investigação mais acurada. Optou-se, então, 

por realizar, numa segunda etapa, grupos focais com os responsáveis pela área de 
RH das secretarias de saúde dos estados e das capitais de todas as regiões do 
país e com membros representantes dos trabalhadores da mesa nacional de 
negociação permanente do SUS (MNNP-SUS).  

As questões aprofundaram a utilização do protocolo da MNNP-SUS para a elaboração 

e implantação do PCCS e a utilização da mesa de negociação do trabalho como 

ferramenta de gestão.  
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Foram realizados seis grupos focais, no período de junho de 2012 a abril de 2013, dos 

quais cinco foram compostos por gestores de RHS das cinco regiões brasileiras, e um 

grupo foi composto por representantes dos trabalhadores que compõem a MNNP-

SUS. O total de participantes dos grupos focais foi de 49 gestores e 11 representantes 

da bancada dos trabalhadores da MNNP-SUS. Após transcrição das entrevistas, as 

falas foram agrupadas e analisadas segundo temática.  

A segunda fase da pesquisa teve como alvo as 12 estruturas agremiadas com o 

Prêmio InovaSUS-Carreira, em 2012. Destas, oito foram selecionadas por 

constituírem-se estruturas estaduais ou municipais de grande porte (acima de 500 mil 

habitantes) e por terem PCCS implantados: SES-MT, SES-BA, SES-TO, SES-AL, 

Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia (FESF), SMS-Goiânia, SMS-Recife, 

SMS-Guarulhos.  

Inicialmente foram coletados documentos pertinentes aos PCCS selecionados, os 

quais foram lidos e nortearam a confecção do instrumento das entrevistas em 

profundidade.  

As entrevistas em profundidade foram realizadas mediante um questionário 

semiestruturado, confeccionado com base nos documentos selecionados e nas 

diretrizes nacionais para a instituição de PCCS no âmbito do SUS, elaboradas e 

aprovadas pela MNNP-SUS, contendo 58 questões estruturadas em seis blocos: 

identificação do respondente; identificação da estrutura pesquisada; processo e 

implementação do PCCS; caracterização/estruturação do PCCS; avaliação de 

desempenho; questões abertas (opinativas). 

As entrevistas, realizadas nos meses de agosto e setembro de 2013, foram gravadas 

em equipamento de áudio digital e gravador portátil, com posterior transcrição integral 

do conteúdo, e tratadas por análise descritiva, confrontando-as com as diretrizes 

nacionais para a instituição de PCCS no âmbito do SUS, os documentos selecionados 

e literatura pertinente ao tema. 
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Principais resultados  

 

Survey 

Das 644 secretarias de saúde que aderiram ao ProgeSUS, 519 participaram desta 

pesquisa, o que corresponde a cerca de 81% do universo, incluindo todas as 

secretarias estaduais (n=27) e dos municípios capitais (n=26) e 466 secretarias 

municipais.  

Os responsáveis pela área de RH nas secretarias de saúde são, em sua maioria, do 

sexo feminino, estão na faixa etária entre 30 e 49 anos, com formação em outras 

áreas   que   não   da   saúde,   ocupam   cargos   denominados   de   “gestor”,   “diretor”   ou  

“coordenador”  e  estão  no  cargo  há  até  três anos. 

As características institucionais pesquisadas indicaram que os órgãos de RH estão, 

majoritariamente, subordinados à secretaria de saúde e ligados ao segundo escalão 

hierárquico do organograma da secretaria.  

A análise do survey mostrou que para 50,7% das secretarias investigadas, em 

especial as estaduais e as localizadas nas capitais, foi possível associar mudanças 

na estruturação da área de gestão induzida pelo ProgeSUS, cujo componente mais 

valorizado foi financiamento e qualificação da equipe da gestão do trabalho e da 
educação no SUS.   

Os gestores destacaram a importância da participação no curso de especialização em 

gestão do trabalho e da educação na saúde na reestruturação da equipe de trabalho e 

na criação da área de gestão do trabalho e da educação no estrutura das secretarias. 

A reestruturação da área física também foi destacada entre gestores das capitais e 

das SMS.  

Os dados revelam que as principais ações-contribuições dos profissionais após 

participação no curso de especialização foram: planejar, coordenar e apoiar as 

atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área da saúde, e propor e 

elaborar políticas de formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde. 

Das secretarias pesquisadas, 37% possuem PCCS geral e 26% PCCS específico 
para a saúde. As secretarias que não possuem nenhum tipo de PCCS somam 28%.  
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Os achados por grandes regiões do país revelam que as regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste apresentam, em maior proporção, a existência de PCCS específico 
para a saúde. As secretarias das regiões Sul e Sudeste, por sua vez, apresentam, em 

sua maioria, PCCS geral para todos os trabalhadores. 

No que se refere às SES pesquisadas, 70% possuem PCCS específico; 15% possuem 

PCCS geral (Acre, Maranhão, Distrito Federal e Paraná) e outras 15% não possuem 

nenhum tipo de plano de carreira implantado (Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e 

Rio de Janeiro).  

Observou-se que dos 137 PCCS específicos da saúde a maior parte (22%) foi 

implantada recentemente, a partir do ano de 2011. 

As secretarias de saúde (n=146) que afirmaram não possuir PCCS específico para 

saúde apontaram como principais motivos a inexistência de uma política de gestão 

que contemple a implantação de PCCS e a falta de autonomia da secretaria para 

elaborar o plano. 

A maior parte das secretarias de saúde afirmou haver influência das Diretrizes 
MNNP-SUS na construção do PCCS. Dentre as secretarias que responderam não 

haver influência, os motivos mais referidos foram o desconhecimento das diretrizes, 

não compreensão das mesmas e a falta de interesse. 

Outro achado revelou que a maior parte das secretarias (70%) considerou viável a 

criação de carreira para todos os profissionais, sendo contrários a carreiras 

específicas para categorias profissionais ou níveis de atenção.  

No que tange a processos de avaliação de desempenho, ele ocorre em 365 
secretarias de saúde, dos quais 44% são específicos para a saúde, e foram 
implementados a partir de 2011. 

Os principais aspectos contemplados em função dos resultados da AD específica para 

a saúde nas SES são o pagamento de gratificação (79%) e reestruturação do trabalho 

(71,4%), enquanto nas SMS capitais as mais citadas foram o pagamento de 

gratificação e a progressão na carreira (91%). Nas demais SMS as mais referidas 

foram as oportunidades de desenvolvimento profissional e a progressão na carreira. 

No conjunto de diretrizes políticas da SGTES para a gestão do trabalho no SUS, 

destaca-se também a advocacia por utilização de mecanismos negociais para 
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resolução de conflitos no setor público de saúde, consubstanciada pela recomendação 

de que sejam adotadas MNNP-SUS nos demais níveis de governo. Por meio do 

survey, o estudo verificou a existência de apenas 137 mesas, o que corresponde a 

26,4% das instituições pesquisadas. Contudo, o total de mesas em funcionamento 

corresponde somente a 16,2% das existentes.  

Relataram-se como principais motivos para não implantação da mesa: a falta de 
assessoria técnica para a implantação (31%) e o fato de a secretaria já se utilizar 
de outras ferramentas para negociação do trabalho (21%). 

O estudo também apontou para a ampla participação das instituições na mesa de 

negociação. As mais referidas foram os sindicatos, SMS e associação de 

trabalhadores (85%, 83% e 50%, nesta ordem). 

Quanto à implantação da mesa, notou-se que esta se deu, majoritariamente, entre 

2003 e 2008 nas SES e SMS capitais e a partir de 2009 nas SMS.  

No que se refere à abrangência da mesa, foi observado que a maior parte é específica 

para o setor saúde, tendo SES e SMS capitais 55% e 77%, respectivamente. Entre as 

SMS, 38% apresentam mesas específicas. 

As principais mudanças nas relações de trabalho em decorrência da atuação das 

mesas de negociação do trabalho foram: realização de concursos e processos 
seletivos públicos, políticas de desprecarização do trabalho e implantação de 
PCCS. 

Reveste-se também de similar magnitude questões relativas à existência de 
orçamento próprio para a área de RH e o nível de autonomia do gestor em 

relação à ordenação de despesa e destinação dos recursos financeiros. Os dados 

revelam que 77,8% das SES, 80,8% das SMS capitais e 65,7% das SMS possuem 

orçamento próprio para a área de gestão do trabalho e da educação na saúde. 

Contudo, é preocupante a baixa autonomia financeira dos gestores, uma vez que o 

estudo apontou que 63% dos gestores das SES, 84,6% das SMS capitais e 62,2% das 

SMS referiram não possuir autonomia financeira nem orçamentária. 

Quanto ao grau de autonomia do dirigente da área de gestão do trabalho para 

realização de diferentes atividades da área, 47% e 46% dos respondentes disseram 

que a maior autonomia está vinculada à contratação de pessoal e ao planejamento da 
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força de trabalho, respectivamente. Por outro lado, 35,3% referiram ausência de 

autonomia para utilização de recursos financeiros. 

 

Grupos focais 

O objetivo principal dos grupos focais foi discutir acerca do PCCS, tanto no que 

compete às experiências dos municípios e estados, quanto acerca da proposta do 

Ministério da Saúde contido no protocolo de nº 006/2006, da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente do SUS, suas limitações e possíveis propostas de alterações. 

Ademais, outro ponto de destaque seria dado aos espaços de negociação praticados 

pelos gestores, em especial a MNP-SUS. 

A partir do direcionamento dos grupos focais foram elencados entraves e avanços 

referentes à implantação dos PCCS, cujos principais resultados estão explícitos nos 

quadros a seguir. 

 

 

 



 

 

Quadro S.1 -  Síntese das vantagens e limitações dos planos de cargos, carreiras e salários apontadas nos grupos focais regionais. Brasil, 2012-2013  
Va

nt
ag

en
s 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
- Diminuição das faltas; 
- Estímulo à capacitação; 
- Valorização profissional; 
- Definição de carga horária; 
- Impactos na atração e 
fixação de profissionais.  

- Construção coletiva; 
- Estímulo a processos 
de AD. 

Não referido pelos participantes 
(inexistência de PCCS entre os 
participantes) 

- Melhoria salarial; 
- Fixação profissional; 
- Fixação da carga horária; 
- Dedicação exclusiva; 
- Ferramenta para melhoria da gestão. 

- Estímulo a processos de 
avaliação de desempenho; 
- Valorização profissional. 

Li
m

ita
çõ

es
 

- Mudança de governo implica 
em não continuidade dos 
processos iniciados; 
- Entraves políticos; 
- Atualização contínua; 
- Financiamento; 
- Corporativismo médico;  
- Dificuldades na negociação 
com o sindicato. 

- Entraves políticos; 
- Diferentes legislações 
contradizentes; 
- Sindicatos não 
mobilizados; 
- Visão de PCCS 
apenas como dispositivo 
para melhoria salarial; 
- Lutas corporativas; 
- Negociação isolada 
dos médicos. 

- Mudança de governo implica em 
não continuidade dos processos 
iniciados; 
- Entraves políticos; 
- Financiamento; 
- Diretrizes nacionais são 
generalizadas, não contemplam 
as especificidades locais; 
- Conselhos de saúde omissos; 
- Entrada de organizações sociais; 
- Inexistência de espaços de 
negociação; 
- Falta de apoio da SES às SMS; 
- Desconhecimento do legislativo 
sobre a área. 

- Mudança de governo implica em não continuidade 
dos processos iniciados; 
- Entraves políticos; 
- Existência de profissionais de diferentes vínculos; 
- Lutas corporativas e sindicais; 
- As diretrizes nacionais não permitem acúmulo de 
cargo; 
- Não adesão da categoria médica; 
- Não cumprimento dos PCCS; 
- Remuneração garantida por meio de gratificações 
que não se incorporam para aposentadoria;  
- Financiamento; 
- Diretrizes nacionais são generalizadas, não 
contemplam as especificidades locais; 
- Pluralidade de vínculos; 
- Impacto no orçamento; 
- Lei de responsabilidade fiscal; 
- Categorias frágeis (ACS); 
- Planos elaborados por iniciativa privada; 
- Inexistência de discussões regionalizadas. 

- Mudança de governo implica 
em não continuidade dos 
processos iniciados; 
- Entraves políticos; 
- Diretrizes nacionais são 
generalizadas, não contemplam 
as especificidades locais; 
- Desconhecimento dos atores 
envolvidos acerca das diretrizes 
nacionais, da legislação e dos 
direitos trabalhistas; 
- Sindicatos não mobilizados; 
- Entrada de organizações 
sociais (diferentes vínculos); 
- Financiamento; 
- Gestores despreparados; 
- Lei de responsabilidade fiscal; 
- Falta de apoio da SES aos 
municípios menores. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 

 



 

 

O próximo quadro sintetiza as principais vantagens e limitações indicadas pelos participantes do grupo focal, segundo região, referente à 

implantação/utilização de mesas de negociação permanente.  

Quadro S.2 -  Síntese das vantagens e limitações das mesas de negociação permanente apontadas nos grupos focais regionais. Brasil, 2012-2013  

Va
nt

ag
en

s 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

- Valorização profissional; 
- Implantação de PCCS.  

- Possibilitou implantação de PCCS; 
- Possibilitou a implantação de 
processos de avaliação de 
desempenho; 
- Arena de debate que possibilita a 
superação das dificuldades; 
- Inclusão do trabalhador no 
processo de gestão e mudanças; 
- Estabelecimento de acordos que 
culminaram em projetos de lei; 
- Mobilização de categorias antes 
fragilizadas; 
- Dispositivo de democratização das 
relações de trabalho. 

- Acordos entre 
municípios vizinhos para 
fixação salarial. 

- Dispositivo para discussão 
da precarização do trabalho 
e PCCS. 

Não referido pelos 
participantes (inexistência 
de mesa entre os 
participantes).  

Li
m

ita
çõ

es
 

- Desconhecimento dos gestores 
sobre processos de negociação; 
- Corporativismo médico; 
- Mudança de governo implica em 
não continuidade dos processos 
iniciados; 
- Ausência de amparo legal; 
- Complexidade na negociação 
ante aos diferentes interesses. 

- Desconhecimento dos gestores 
sobre processos de negociação; 
- Entraves com a bancada sindical; 
- Corporativismo médico (se retirou 
da mesa e foi negociar diretamente 
com o governo). 

Não referido pelos 
participantes 
(inexistência de mesa 
entre os participantes).  

- Complexidade na 
negociação ante aos 
diferentes interesses; 
- Implantação da mesa e 
regimento aprovados, mas 
não praticados. 

- Desconhecimento dos 
gestores sobre processos 
de negociação; 
- Negociações informais; 
- O bom funcionamento da 
mesa é dependente da 
participação de atores 
específicos; 
- Sindicato defende 
interesses próprios; 
- Dificuldades de implantar 
a mesa ante a terceirização 
da gestão da saúde (OS). 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 

 



 

 

O quadro seguinte traz a síntese dos principais avanços e dificuldades elencadas 

pelos representantes da MNNP-SUS acerca do processo de negociação na mesa 

nacional, sobretudo no que concerne à implantação de PCCS. 

Quadro S.3 -  Síntese do grupo focal com representantes dos trabalhadores na MNNP-SUS. 
Brasil, 2012  

Avanços Dificuldades 

- Estabelecimento de diretrizes para 
o PCCS (referencial para os entes 
federativos); 
- Discussão de políticas / 
estratégias; 
- A MNNP-SUS e o projeto do 
DEGERTS são movimentos 
fundamentais para criação de uma 
cultura gestora negociante; 
- Implantação de 16 PCCS em 
municípios; há 23 em andamento; 
- O funcionamento da mesa, sem 
interrupção, há 10 anos. 

- Impacto financeiro; 
- Falta da regulamentação da negociação do serviço 
público; 
- Falta de vontade por parte de alguns governos em 
negociar e manter/funcionar a MNNP-SUS (a MNNP-
SUS se mantém devido ao esforço do movimento 
sindical que pressiona para que aconteça o processo 
de negociação); 
- Há um numero muito pequeno de mesas 
efetivamente funcionando; 
- O processo de negociação não é institucionalizado 
(deveria ser uma política de Estado); 
- Precarização do trabalho; 
- Diferentes formas de gestão; 
- Maior entrave é o financeiro (não se conseguiu definir 
recursos carimbados e vinculados diretamente a 
valorização dos trabalhadores de saúde); 
- Legislação omissa; 
- A gestão não tem garantia de continuidade; 
- Não autonomia financeira por grande parte dos 
municípios; 
- Inexistência de fundos municipais de saúde; 
- Inexistência de um piso nacional para os 
trabalhadores da saúde; 
- Priorização das OS em detrimento dos concursos 
públicos; 
- Descumprimento das obrigações por parte do 
governo federal (política salarial, carga horária 
diferenciada para o mesmo trabalhador) – inviabiliza a 
aplicação das diretrizes. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 
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Entrevistas em profundidade 

Desta fase participaram 13 gestores, dos quais a maior parte mulheres, com formação 

de nível superior e titulação de especialista em Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde, com média de tempo no cargo de 3,2 anos.  

Todas as estruturas possuem órgãos específicos de RH, as quais foram criadas há 

pelo menos cinco anos e encontram-se no primeiro ou segundo escalão da secretaria 

de saúde. 

No que tange aos planos estudados, notou-se que o tempo entre a apresentação de 

uma proposta de carreira e a implantação da mesma foi de pelo menos dois anos. 

Para tanto, estudos de impacto financeiro foram demandados, em alguns casos, mais 

de uma vez com fins de adequação e viabilização do plano. 

Para a propositura dos planos criaram-se comissões específicas com a participação 

dos trabalhadores. Contudo, observou-se que a maior parte das estruturas não fez a 

discussão em mesas de negociação por não tê-las implantadas. Em termos de 

abrangência, apenas o plano de Tocantins inclui todos os profissionais, inclusive 

administrativos e agentes de saúde (ACS e ACE).  

Cumpre destacar que todos os planos estudados foram baseados nas diretrizes 
nacionais. Os modos de progressão na carreira, em sua maioria, consideram o 

processo de avaliação de desempenho e de qualificação.  

Uma das maiores problemáticas no processo de discussão e aprovação das propostas 

dos planos diz respeito às gratificações e adicionais percebidos pelos 
profissionais, com destaque para o adicional de insalubridade, e a não 
incorporação desses à aposentadoria.  

Todos os planos preveem processo de avaliação de desempenho, contudo, na SES 

de Alagoas, SMS de Recife e FESF Bahia, ainda não há legislação que o 

regulamente. Segundo os respondentes da pesquisa, os modelos de AD previstos 

abrangem todos os servidores da estrutura, com exceção de Alagoas, e foram 

negociados com os trabalhadores, exclusive Tocantins e FESF. 

A periodicidade, os requisitos e as formas de avaliação variam entre os locais. 

Contudo, os dados da pesquisa apontam para maior dificuldade em regulamentar 
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e desenvolver um processo de avaliação de desempenho que não seja 
meramente ilustrativo e burocrático. Notaram-se dificuldades em aplicar os 

resultados da AD em melhorias para o serviço e em processos de educação 

permanente. Não obstante, em alguns locais, ela garante adicionais importantes à 

remuneração do trabalhador. 

Apresentam-se a seguir quadros sintéticos que expressam as características do 

processo de implantação e estruturação dos PCCS específicos da saúde estudados 

nesta pesquisa.  

 

 



 

 

Quadro S.4 -  Principais características do processo de implementação dos planos de carreira. Brasil, 2013 
Estrutura Características do processo de implementação dos PCCS 

SES MT 
Antecedente: 2000 e 2004 
Proposta: 2009 
Implantação: 2011 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: não  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: sim. Jurídica do Ministério 
da Saúde 
Financiamento: estadual  

SES BA 

Antecedente: 2002 
Proposta: 2007 
Implantação: 2009 
Revisão: 2012  

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: sim, geral  
Discussão na MNP: sim (mesa geral) 

Estudo de impacto financeiro: não 
Assessoria: sim. Jurídica  
Financiamento: estadual 

SES AL 

Antecedente: 2001 
Proposta: 2002 
Implantação: Saúde - 2003;  
Engenheiros e Arquitetos – 2003; Economistas – 2005; 
Médicos - 2006 
Médicos Veterinários – 2006; Apoio à saúde - 2008 

Participação dos trabalhadores: sim, exceto 
os médicos 
Comissão específica: sim 
MNP: sim  
Discussão na MNP: sim  

Estudo de impacto financeiro: não 
Assessoria: não 
Financiamento: estadual 

SES TO 

Antecedente: plano geral  
Proposta: 2004 
Implantação: 2005  
Revisão: 2012 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: não  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: estadual 

SMS 
Goiânia 

Antecedente: não 
Proposta: 2004 
Implantação: 2010 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: não (implantada em 2011)  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: municipal 

SMS Recife 
Antecedente: 2004 
Proposta: 2008 
Implantação: 2012 (sem revogação do plano de 2004) 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: sim  
Discussão na MNP: sim 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: municipal 

SMS  
Guarulhos 

Antecedente: Não 
Proposta: 2007 
Implantação: 2008 
Revisão: 2011 

Participação dos trabalhadores: sim, via 
Conselho Municipal de Saúde.  
Comissão específica: sim 
MNP: sim, geral  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: municipal 

FESF BA 

Antecedente: não 
Proposta: 2007 
Implantação: 2010 
Revisão: 2012  

Participação dos trabalhadores: não 
Comissão específica: não 
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: sim 
Financiamento: estadual  

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 
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Quadro S.5 -  Principais características de estruturação dos planos de carreira. Brasil, 2013 
Estrutura Caracterização/estrutura do PCCS 

SES MT 

Abrangência: todos os profissionais, excluem-se alguns cargos 
administrativos alocados em plano específico; 
Predomínio de profissionais: alta complexidade; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: capacitação e AD. 

Cedência: não 
Mobilidade: sim, para Organizações 
Sociais (OS) 
Gratificações: não 
Adicionais: sim  
Incorpora na aposentadoria: sim 

Previdência: sim, FUNPREV 

SES BA 

Abrangência: todos os profissionais, excluem-se os administrativos; 
Predomínio de profissionais: alta complexidade; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: tempo de serviço, AD e qualificação (utiliza apenas 
assiduidade - plano de 2002). 

Cedência: sim 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim  
Incorpora na aposentadoria: sim 

Previdência: sim, FUNPREV 
Plano/Seguro Saúde: sim, Planserv  
Discussão de PCCS específico: sim, auditores e 
sanitaristas 

SES AL 

Abrangência: todos os profissionais, em planos diferenciados (n=9); 
Predomínio de profissionais: alta complexidade; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: qualificação, AD (não regulamentada) e titulação. 

Cedência: não 
Gratificações: não 
Adicionais: não 
Incorpora na aposentadoria: não se 
aplica 

Previdência: sim, ALPrevidência  
Discussão de PCCS específico: não 

SES TO 

Abrangência: todos os profissionais; 
Predomínio de profissionais: atenção básica e alta complexidade; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: AD e qualificação. 

Cedência: sim 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: não  

Previdência: sim, IGEPREV 
Discussão de PCCS específico: não 

SMS 
Goiânia 

Abrangência: todos os profissionais, excluem-se os administrativos; 
Predomínio de profissionais: Atenção Básica; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: tempo de serviço e AD. 

Cedência: sim 
Gratificações: sim  
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: não 

Previdência: sim. IPSM 
Plano/Seguro Saúde: sim, IMAS 
Discussão de PCCS específico: não   

SMS Recife 

Abrangência: todos os profissionais, excluem-se administrativos; 
Predomínio de profissionais: atenção básica e alta complexidade; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: AD, qualificação e por tempo de serviço. 

Cedência: sim sem progressão 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: alguns 

Previdência: sim, Reciprev  
Discussão de PCCS específico: sim. Vigilância 
Sanitária 

SMS  
Guarulhos 

Abrangência: todos os profissionais, inclusive ACS e ACE, excluem-se 
os administrativos;  
Predomínio de profissionais: Atenção Básica;  
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: por AD e titulação. 

Cedência: sim, sem progressão 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: gratificações 

Previdência: sim, INSS 
Discussão de PCCS específico: não 

FESF BA 

Abrangência: todos os profissionais; 
Predomínio de profissionais: rede hospitalar; 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim; 
Progressão: AD e tempo de serviço. 

Cedência: não 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: alguns 

Previdência: sim, INSS 
Plano/Seguro Saúde: não 
Discussão de PCCS específico: sim, médicos 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 
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Quadro S.6 -  Principais características dos processos de iavaliação de desempenho previstos nos planos de carreira. Brasil, 2013 
Estrutura Avaliação de Desempenho 

SES MT 
Existência: sim 
Abrangência: quadro geral do estado 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: anual 
Informatizada: não 
Interface com educação permanente: não 

Comissão: formada por chefe imediato e dois 
profissionais da equipe; 
Trabalhador: autoavaliação (não regulamentada) e 
avalia a chefia; 
Comissão: avalia o subordinado e a equipe. 

SES BA 
Existência: sim (2011) 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: mensal (assiduidade) 
Informatizada: não 
Interface com educação permanente: não 

Considera produção (institucional) e assiduidade 
(individual); 
Aguardando regulamentar os critérios de AD individual. 

SES AL 

Existência: sim, não regulamentada 
Abrangência: profissionais de apoio à 
saúde 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: anual 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Aguardando regulamentação.  

SES TO 
Existência: sim 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: não 

Periodicidade: anual 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Trabalhador: autoavaliação;  
Chefe: avalia o subordinado; 
Dois profissionais indicados: avaliam o subordinado. 

SMS 
Goiânia 

Existência: sim 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: semestral 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Utiliza AD implantada no ano de 1994;  
Trabalhador: autoavaliação; 
Chefe: avalia o subordinado e a equipe.  

SMS 
Recife 

Existência: aguardando 
regulamentação  
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim  

Periodicidade: anual 
Informatizada: prevista 
Interface com educação permanente: sim 

Aguardando regulamentação. 

SMS  
Guarulhos 

Existência: sim 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: bianual, e anual de 
acompanhamento 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Trabalhador: autoavaliação e avaliação do chefe; 
Chefe: avalia o trabalhador; 
Usuário: avalia a unidade. 

FESF BA 
Existência: sim, não implantada 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: não 

Periodicidade: semestral 
Informatizada: não 
Interface com educação permanente: não  

Ainda não regulamentada; 
Prevê autoavaliação e avaliação do servidor pela 
chefia.  

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 
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Quadro S.7 -  Principais pontos positivos e negativos dos planos de carreira na opinião dos gestores. Brasil, 2013 

Estrutura  Opinião dos gestores: pontos positivos e negativos 
Pontos positivos Pontos negativos Destaques 

SES MT Plano inclui a política de saúde do trabalhador. 
A AD é geral para todos os trabalhadores da 
administração estadual; 
Autoavaliação ainda não foi regulamentada.  

Implantação da política de desenvolvimento do 
trabalhador baseada em critérios de gestão do 
conhecimento; 
Movimento pra extinção das OS. 

SES BA 

Aposentados e pensionistas foram beneficiados 
com o plano; 
O plano prevê duplo vínculo; 
Ganho salarial em comparações aos outros 
planos; 
Subsidiou a implantação da política de saúde do 
trabalhador. 

Baixos salários; 
LRF impede aumentos salariais 
consubstanciais.  

O plano prevê duplo vínculo.  

SES AL 
Inclusão do pessoal de apoio;  
Mapeamento dos servidores da saúde para o 
enquadramento no plano.  

Existência de vários planos; 
Não regulamentação da progressão vertical 
por nível (titularidade). 

Proposta de unificação dos planos existentes. 

SES TO 
Aumento da assiduidade dos trabalhadores; 
Aumento salarial; 
Aumento da satisfação dos profissionais. 

Não indicou ponto negativo.  
AD informatizada com instrumentos 
específicos em interface com educação 
permanente;  

SMS 
Goiânia 

Diminuiu a rotatividade;  
Aumentou a satisfação dos profissionais. 

Adicional de titulação, formação e 
aperfeiçoamento que não estimula o 
profissional a se qualificar constantemente.   

SMS 
Recife 

Estágio probatório contabiliza para a carreira;  
O plano inclui dos ACS e ACE; 
Beneficio ganho ao fim da carreira: aumento do 
percentual; 
Alteração da nota mínima para progressão por 
AD. 

Não inclusão dos administrativos no plano. Inclusão dos ACS e dos ACE.  

SMS 
Guarulhos Instituição do processo de AD.  

Progressão vertical não regulamentada. 
(titularidade); 
Não inclusão dos administrativos.  

Dificuldade para contratação de médicos e de 
auxiliares de enfermagem. 

FESF BA 
Gratificação de Produção e Qualidade (GPQ): 
26% para todos os trabalhadores e 50% 
médicos. 

Negociação com os trabalhadores; 
Reconhecimento da FESF pelos 
trabalhadores.   

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014. 



 

 

A seguir, apresenta-se um quadro autoexplicativo que traz um comparativo sucinto entre o 

que prevê as diretrizes nacionais para a implantação de planos de carreira e os aspectos 

previstos (não necessariamente em prática) que caracterizam os planos estudados por esta 

pesquisa. 

Em linhas gerais, as legislações que implantam e regem os planos estão de acordo com o 

que se prevê as diretrizes, como já apontado pelos próprios gestores. Notam-se 

particularidades, o que era de esperar, já que as diretrizes propõem-se genéricas para que 

cada local as adequem à sua realidade.  

 



 

 

Quadro S.8 -  Comparativo entre os PCCS e as Diretrizes Nacionais da MNNP-SUS. Brasil, 2013 
Previsto pelas Diretrizes 

Nacionais PCCS-SUS SES MT SES 
BA SMS Alagoas SES TO SMS Goiânia SMS Recife SMS 

Guarulhos 
FESF 
Bahia 

Gestão partilhada: participação dos 
trabalhadores  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

Comissões paritárias: 
representantes de gestores e de 
trabalhadores 

Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

Comissão derivada da mesa de 
negociação Permanente do SUS 
(MNP-SUS) 

Não  Sim 
(mesa geral)  Sim  Não  Não  Sim  Não  Não  

Abrangência: todos os 
trabalhadores integrantes do 
Sistema Único de Saúde  

Todos, excluem-
se ACS e ACE e 
alguns cargos 
administrativos 
que estão 
alocados em 
plano específico  

Todos, excluem-
se os 
administrativos e 
ACS e ACE  

Todos, excluem-se 
os ACS e ACE  

Todos, 
excluem-se 
os ACS e 
ACE  

Todos, excluem-
se os 
administrativos e 
ACS e ACE  

Todos, 
inclusive ACS 
e ACE e 
excluem-se os 
administrativos  

Todos, inclusive 
ACS e ACE e 
excluem-se os 
administrativos  

Todos, 
excluem-se os 
ACS e ACE  

Ingresso na carreira: concurso 
público  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Classes genéricas para todos os 
cargos de acordo com o grau de 
escolaridade  

Classes 
específicas para 
cada carreira de 
acordo com grau 
de escolaridade 

Classes 
específicas para 
cada carreira  

2003: Classes 
específicas para 
cada carreira de 
acordo com grau 
de escolaridade  Divisão 

específica 
para cada 
carreira  

Divisão 
específica para 
cada carreira  

Nove classes 
por grupo de 
tabela 
vencimental  

Divisão 
específica para 
cada carreira  

Divisão 
específica para 
cada carreira  

2008: Divisão em 
níveis específicos 
para cada carreira 
de acordo com o 
grau de 
escolaridade  

Desenvolvimento na carreira: 
promoção (formação, qualificação 
ou experiência profissional) e 
progressão por mérito (avaliação 
de desempenho)  
 
 
 

Sim Sim e tempo de 
serviço Sim Sim Tempo de 

serviço e AD 
Sim e tempo 
de serviço Sim Tempo de 

serviço e AD 



28 

 

Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

Enquadramento (transposição de 
plano): opcional com possibilidade 
de adesão a qualquer tempo  

Transposição 
automática 

Transposição 
automática Sim 

Opcional 
sem 
possibilidade 
de adesão a 
qualquer 
tempo 

Transposição 
automática 

Opcional sem 
possibilidade 
de adesão a 
qualquer 
tempo 

Opcional sem 
possibilidade de 
adesão a 
qualquer tempo 

Não se aplica 

A concessão de gratificações, 
adicionais e indenizações a critério 
da instituição   

Adicionais  Gratificações e 
adicionais  Não Gratificações 

e adicionais 
Gratificações e 
adicionais  

Gratificações e 
adicionais  

Gratificações e 
adicionais  

Gratificações e 
adicionais  

O Programa Institucional de 
Avaliação de Desempenho deverá 
constituir-se em um processo 
pedagógico e participativo, 
abrangendo, de forma integrada, a 
avaliação:  
I - das atividades dos 
trabalhadores;  
II - das atividades dos coletivos de 
trabalho; e, 
III - das atividades do órgão ou 
instituição 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Programa institucional de 
qualificação Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014; Brasil, Ministério da Saúde. Protocolo nº 06 da MNNP-
SUS; 2006. 



 

 

Satisfação dos trabalhadores 

Durante as entrevistas em profundidade foi medida a satisfação dos trabalhadores com o 

PCCS implantado, na percepção dos gestores, por meio de uma escala do tipo Likert com 

quatro graus, em que: grau 1 – insatisfeitos; grau 2 – pouco satisfeitos; grau 3 – satisfeitos 

e; grau 4 – muito satisfeitos.  

As respostas obtidas apontam que, de um modo geral, os profissionais estão satisfeitos 

(média = 3,0) com os planos implantados. Referiram que a maior insatisfação é percebida 

nos médicos, sobretudo em razão de salários considerados baixos por eles. 

As principais reivindicações atuais dos trabalhadores são: regulamentação de processos 

previstos no plano, como avaliação de desempenho, por exemplo; extinção das 

Organizações Sociais; melhores condições de trabalho e infraestrutura; 30h para a 

Enfermagem; implementação de processos de educação permanente. 

No que tange à escassez de profissionais de saúde, grande parte dos gestores afirmou 

que ela se dá basicamente para os médicos, tanto para atuação na Atenção Básica quanto 

em outros níveis de complexidade. E que em se tratando de outros profissionais, pelo 

contrário, há uma oferta que excede a incorporação dos mesmos pelo mercado de trabalho.  

No que compete à rotatividade profissional, os gestores não puderam afirmar que ela 

diminuiu após implantação do PCCS, até mesmo porque se constituem em eventos 

recentes. Não há dados que possam apontar um cenário diferente do que se percebia até 

pouco tempo relacionado à alta rotatividade profissional.  

Outro ponto discutido durante as entrevistas foi o Programa Mais Médicos. Em linhas 
gerais, todos os gestores se apresentaram a favor, contudo, alguns expressaram algumas 
preocupações quanto à dificuldade da língua e a não realização da prova de validação do 
diploma pelo governo brasileiro. 
A tabela, a seguir, apresenta o quantitativo de médicos oriundos do programa recebidos 
pelos locais em que se realizaram esta pesquisa até outubro de 2013. 
Tabela S1 - Número de médicos recebidos pelos estados e municípios participantes desta pesquisa. 
Brasil, 2013 

Estados/municípios n 
Tocantins 14 
Alagoas 10 
Mato Grosso 6 
Bahia 85 
Recife 9 
Guarulhos 1 
Goiânia 37 
Total 162 
Fonte: CNES, outubro de 2013. 
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Desafios que se apresentam 

 

A análise dos dados desta pesquisa apontam evidências para recomendações no contexto 

da gestão do trabalho e educação na saúde: 

→ Planejamento do sistema de saúde e pactuação de metas para o processo de 

trabalho em sistemas e serviços de saúde;  

→ Autonomia do gestor de RH no que se refere à gestão financeira e dos processos 

que envolvem o trabalho; 

→ Implantação de PCCS específicos da saúde com inserção de todos os profissionais, 

incluindo administrativos e agentes de saúde; 

→ Regulamentação do processo de AD e articulação com a política de educação 

permanente de acordo com as metas pactuadas; 

→ Valorização do trabalho em equipe como indicador importante do desempenho 

profissional; 

→ Implementação e utilização de sistemas de informação; 

→ Implementação e manutenção de mesas de negociação; 

→ Maior colaboração das SES para o cumprimento de seu papel de articulação e 

cooperação técnica no que se refere à estruturação da política de gestão do trabalho 

e da educação, na indução da capacidade regulatória e de planejamento da função 

recursos humanos nos municípios. 

 

Como produto desta pesquisa construiu-se um estudo de caso de um município fictício com 

um plano de cargos, em que se consideraram os principais pontos positivos dos planos 

implantados.  

Espera-se com este estudo de caso subsidiar a implantação de novos planos, o 

aprimoramento dos planos já existentes, e a avaliação de desempenho com 

contratualização de metas e o fortalecimento das mesas de negociação do trabalho no 

SUS. 
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Estudo de caso: um plano factível? 

 

Município de Saramandaia 

Figura 1 - Parte do organograma da Secretaria Municipal de Saúde de Saramandaia. Brasil, 2005 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em 
Saúde no SUS. Brasil, 2014. 
 

Plano de Cargos, Carreira e Salários 
 
Proposta e elaboração 

• Antecedente: plano geral da prefeitura; 

• PCCS proposto e negociado na MNP-SUS; 

• Baseado nas diretrizes nacionais; 

• Elaborado estudo de impacto financeiro;  

• Legislação específica. 

 
Estruturação do PCCS 

• Abrangência: todos os profissionais. Incluem-se no plano, portanto, os profissionais 

administrativos e de apoio e agentes de saúde; 

• Enquadramento: opcional; 

• Inserção: concurso público; 

• Jornada de trabalho: 30h e 40h para os profissionais de AB e cargos de gestão. 
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Cargos 

• Assistente em Saúde, que compreende as categorias profissionais cujas atribuições 

integram um campo profissional ou ocupacional de atuação para o qual se exige 

nível de educação básica, completo ou incompleto, profissionalizante ou não;  

• Especialista em Saúde, que compreende as categorias profissionais cujas 

atribuições integram um campo profissional de atuação para o qual se exige nível de 

escolaridade mínimo correspondente ao ensino superior e;  

• Médico, que compreende a categoria profissional médica cujas atribuições integram 

um campo profissional de atuação para o qual se exige nível de escolaridade 

mínimo correspondente ao ensino superior em medicina. 

 

Estruturação do PCCS 

• Progressão: 

→ por titularidade – até cinco classes (A à E); 

o interstício de três anos. 

→ por mérito por meio de avaliação de desempenho – doze níveis;   

o interstício de três anos. 

• Permite cessão com progressão na carreira 

• Adicionais 

→ Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão: 5%; 

→ Adicional de Insalubridade: 10% - 40%; 

→ Adicional por Trabalho Noturno: 25%; 

→ Gratificação por área em difícil acesso: 30%  

→ Os adicionais são incorporados à aposentadoria, desde que percebidos nos 

últimos doze meses antes do fim da carreira. 

• Seguridade social: Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de 

Saramandaia (SARAMANDAPREV) 

 

Avaliação de Desempenho 

• Negociado com os trabalhadores na MNP de acordo com as metas do sistema de 

saúde pactuadas;  

• Periodicidade: anual (de acordo com a pactuação municipal); 

• Pontuação mínima para progressão: 70% de média ao final de três anos.  

• Tipos de avaliação: 

→ Autoavaliação – peso de 20%; 
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→ Avaliação do servidor por chefia imediata – peso de 30%; 

→ Avaliação da chefia imediata pela equipe – peso de 20%; 

→ Avaliação do trabalhador pela equipe – peso de 20%; 

→ Avaliação da equipe pelos usuários – peso de 20%. 

• Instrumentos específicos;  

• Indicadores qualitativos e qualitativos; 

• Interlocução com a política de formação e qualificação dos servidores;  

• Informatizado. 

 

Destaques 

9 Implementa a Política de Formação e Qualificação para o SUS; 

9 Implementa a Política de Saúde e Segurança dos Trabalhadores do SUS; 

9 Implementa a Política de Avaliação de Desempenho. 
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AAS   Amostra Aleatória Simples 
AD  Avaliação de Desempenho 
ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
CLT  Consolidação das Leis do Trabalho 
CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  
CNS   Conselho Nacional de Saúde 
CONASEMS   Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
CONASS   Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
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Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

Este relatório apresenta a organização e o desenvolvimento do conjunto de atividades da 

pesquisa Avaliação de políticas e programas nacionais da gestão do trabalho e da educação em 
saúde no SUS, projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), sob o número de processo 552745/2011-1.   

O objetivo central foi avaliar o estágio das políticas de gestão do trabalho e a articulação das 

políticas de gestão da educação, implantadas nas secretarias estaduais e municipais de saúde 

(SES e SMS, respectivamente) que aderiram ao Programa de Qualificação e Estruturação da 

Gestão do Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS)1, à luz das diretrizes apontadas e 

estratégias desenvolvidas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES).  

                                                
1 O Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS), instituído no 
ano de 2006 (Portaria GM/MS nº 2.261/2006), prevê a cooperação técnica e financeira com estados e municípios no 
intuito de colaborar com o fortalecimento das estruturas de gestão do trabalho e da educação no SUS. O Programa 
apresenta quatro componentes: Estruturação da Gestão do Trabalho e Educação no SUS; Sistema de Informação 
Gerencial para o Setor de Gestão do Trabalho e da Educação no SUS; Capacitação da Equipe da Gestão do Trabalho e 
da Educação no SUS e; Sistema Nacional de Informações em Gestão do Trabalho do SUS – InforSUS. 
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A implementação do SUS induziu a expansão da rede pública de serviços de saúde e, 

consequentemente, a abertura de postos de trabalho, para uma gama de trabalhadores 

necessários à operacionalização da atenção à saúde, principalmente nas esferas subnacionais. 

Esse aumento do efetivo na esfera pública mostra-se incompatível com as premissas de controle 

do déficit público face às exigências macroeconômicas, que ditam os rumos das políticas de 

privatização, flexibilização e desregulação. 

Torna-se visível a centralidade da questão dos recursos humanos para a implementação do 

sistema. Por outra via, fica evidente a fragilidade gerencial de recursos humanos em saúde (RHS), 

pela incapacidade de compreender e de articular uma bandeira política de orientação igualitarista 

e regulamentadora com os requisitos da administração flexível, focalizados na tendência 

neoliberal. Aos gestores de RHS impõem-se desafios gerenciais diversificados e cada vez mais 

complexificados pelas transformações e exigências do trabalho contemporâneo. Exigências no 

campo da inserção de trabalhadores no serviço (que se apresentam sob formas variadas), da 

distribuição, da fixação, do desempenho e da qualificação, da motivação e accountability 

profissional, do resgate de padrões éticos, mas, sobretudo, da incorporação de qualificações 

gerenciais à área de RHS para lidar com todo esse processo em transformação. 

No Brasil, até o ano de 2003, a área de recursos humanos encontrava-se a cargo de uma 

coordenação geral no terceiro escalão do Ministério da Saúde (MS). A partir desse ano, com a 

criação da SGTES, no conjunto de medidas para a reestruturação do Ministério, ocupando o 

primeiro escalão, é reafirmada a relevância da área de recursos humanos para o desenvolvimento 

da Política Nacional de Saúde. 

A SGTES é criada com o desafio de buscar o equacionamento dos problemas existentes e de 

definir políticas no campo da gestão do trabalho e da educação de forma articulada com as 

instâncias federativas gestoras do sistema. Mais ainda, de assumir, entre outros, um papel 

estratégico nas diretrizes intersetoriais que envolvam o desenvolvimento de uma Política Nacional 

de Recursos Humanos em Saúde (PNRHS) para o efetivo desempenho do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Considerando a necessidade de apresentar subsídios que colaborem com o redirecionamento e 

avanço das políticas e programas de gestão do trabalho e da educação em saúde, propôs-se a 

pesquisa intitulada “Avaliação  de  políticas  e  programas  nacionais  da  gestão  do  trabalho  no  SUS”. 

Pretendeu-se identificar e analisar os desafios que se apresentam no campo da gestão de 

recursos humanos em saúde no Brasil. Investigou-se mais especificamente: mudanças ocorridas 
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nas estruturas dos órgãos de Recursos Humanos (RH); a existência de Planos de cargos, carreira 

e salários (PCCS) dos trabalhadores da saúde com interface com a gestão da educação na saúde 

e; os espaços de diálogo e negociação do trabalho em saúde existentes, em especial da Mesa de 

Negociação Permanente do SUS (MNP-SUS) na União, Distrito Federal, municípios e estados 

brasileiros.  

Ademais, intencionou-se, a partir da análise dos resultados, apontar limites, acúmulos e 

possibilidades que se apresentam para apoiar as esferas subnacionais no Brasil, em função das 

mudanças ocorridas na área da gestão do trabalho e educação na saúde, que além de instituir as 

diretrizes nacionais da política de RHS, vem adotando estratégias indutoras com investimentos 

técnicos, políticos e financeiros para a qualificação da gestão.  

A questão central do estudo foi identificar se os processos gerenciais e a estrutura organizacional 

recomendados pelo MS para a área de RH vêm sendo incorporados pelas SES e SMS que 

aderiram ao ProgeSUS. 

A investigação pauta-se nos seguintes questionamentos: 

¾ Em que medida a reestruturação dos órgãos de RH garantem a implementação dos 

programas de gestão do trabalho recomendados pela SGTES? 

¾ Como a área de recursos humanos está estruturada nas Secretarias estaduais e 

municipais de saúde que aderiram ao ProgeSUS?  

¾ Qual o nível de poder decisório do gestor de RH?  

¾ Qual a percepção dos gestores de RH sobre questões relativas à sua autonomia, a 

utilização de instrumentos de gestão e as formas de contratação? Pode-se com isso 

observar sinais de tendência?  

¾ Como estão sendo desenvolvidos os processos de gestão? Que mecanismos são 

utilizados? Esta utilização agrega qualidade à capacidade gestora?  

¾ Os PCCS adotados nas SES e SMS incorporam as diretrizes nacionais? Como se deu a 

implantação desses planos? Qual o impacto da implementação desses planos? A 

avaliação de desempenho e as oportunidades de desenvolvimento profissional na carreira 

estão associadas à educação permanente dos trabalhadores da saúde?  

¾ Qual a composição dos espaços de negociação do trabalho existentes e com que 

periodicidade são realizados? Como estão sendo tratados os conflitos do trabalho? 
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Existem outras formas para negociação do trabalho? Quais os limites dos espaços já 

existentes? 

Neste estudo avaliativo, a gestão do trabalho e da educação e seus componentes principais foram 

tratados como unidades de conhecimento, por meio dos quais foram identificadas em que 

condições as atividades de gestão são realizadas. Foram considerados todos os processos e 

condições básicos necessários para o desenvolvimento das atividades da gestão, quais sejam: 

¾ A estrutura de RH do universo do estudo; 

¾ Os processos de desprecarização do trabalho;   

¾ PCCS implantados e atendendo às especificidades da saúde;  

¾ A capacidade de pactuação dos conflitos oriundos do trabalho e espaços de negociação;   

¾ A capacidade técnica e operacional para a formação associada à educação permanente;   

¾ Inserção na estrutura; 

¾ Dotação orçamentária e;  

¾ Autonomia para execução financeira e tomada de decisão. 
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Justificativa do estudo 
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A centralidade de recursos humanos para a gestão do SUS  

 

Comparado com os demais países da América Latina e Caribe, segundo estudo coordenado por 

Juan Arroyo (2007), o Brasil encontra-se numa situação privilegiada no que diz respeito à 

estruturação da área de RH no nível federal. Além de estar entre os países que apontam o 

momento atual como o de melhor posicionamento da unidade de RH nos últimos 10 anos. Tal 

unidade possui um respaldo normativo de mais alto nível legislativo. Destaca-se também pelo 

grau de profissionalização dos trabalhadores no setor, contando com doutores e mestres no seu 

quadro de pessoal, além de diretores estáveis que ocupam o cargo há mais de dois anos e com, 

pelo menos, 20 anos de experiência na área. 

Em relação à infraestrutura do órgão de RH, o país apresenta-se entre aqueles com os melhores 

indicadores. No entanto, o espaço físico ainda é apontado como insuficiente frente à quantidade 

de profissionais e o nível de importância das funções que realizam. Embora os recursos 

financeiros recebidos pelas estruturas de RH ainda sejam considerados limitados, a unidade de 

RH do Brasil está entre as que receberam um dos maiores montantes de recursos (acima de 3 

milhões de dólares) entre 2005 e 2007, ostentando importante aumento nos últimos três anos. 

De fato, a estrutura brasileira de RHS sofre importantes transformações nos últimos anos, mas 

ainda apresenta fragilidade nas estratégias de gestão para responder as transformações 

contemporâneas do trabalho na sociedade e lidar com a especificidade do trabalho no subsetor 

público de saúde. 

O mundo contemporâneo vem experimentando inovações nos processos de gestão, 

horizontalizando as funções de gerência, (re)nomeando e (re)siginificando a gerência de recursos 

humanos  para  a  gestão  de  pessoas  no  sentido  de  “humanizar” a área e valorizar o capital humano 

e, ao mesmo tempo, buscar qualidade, produtividade e competitividade. Ou seja, desenvolver 

novos estilos gerenciais, visto que as formas tradicionais já não respondem às exigências de 

competitividade no mercado. Ao trabalhador são imputados novos atributos via ampliação de seus 

conhecimentos e a busca pela polivalência funcional, para garantir espaços no mundo cada vez 

mais restrito de oportunidades de emprego. 

Em que pese os avanços sociais que trouxeram relações mais democráticas e pessoas com mais 

sentido de autonomia no trabalho, o emprego já não desempenha mais o papel de construir 

identidades sociais e de classe. Da mesma forma, as expectativas de carreira nas empresas ficam 

cada vez mais escassas (SORJ, 2000). A adoção de propostas para a progressão na carreira é de 

curta temporalidade e sujeita à vulnerabilidade de conjunturas políticas. 
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Por outra via, a classe trabalhadora perdeu a possibilidade de manutenção de identidade e de 

capacidade de organização e de ação coletiva. A pretensa mudança, longe de favorecer o 

trabalhador, vem subtraindo conquistas e multiplicando responsabilidades. O individual se 

sobrepõe ao coletivo. A carreira não é mais da empresa, mas do trabalhador que traz para si o 

encargo de construir seus espaços de empregabilidade. 

Assim, embora as novas formas de produção não sejam, ainda, capazes de romper totalmente 

com os princípios da administração científica, no campo da saúde é possível observar a busca 

pela criação de espaços coletivos de gestão e a valorização da capacidade de expressão dos 

trabalhadores. Entretanto, ainda estamos perseguindo mecanismos mais eficazes que, tanto 

contemplem as exigências de qualidade dos serviços, quanto os anseios de melhores condições 

de trabalho para os profissionais. 

Os mecanismos de gestão no campo de RHS ainda são processos em construção, que polarizam 

questões conflitantes e polêmicas. E constituem-se em desafios ainda em construção e suscitam 

uma série de reflexões sobre os modelos gerenciais para recursos humanos no setor saúde. De 

acordo com Novick (2006), há uma agenda inconclusa de reconstrução de capacidades que 

transitam por desafios decorrentes da globalização como a migração e a debilidade das 

autoridades sanitárias e, especificamente, a fragilidade da gestão de RH nos diferentes níveis de 

atenção, demandando maior articulação sistêmica. 

Neste sentido, considerando o tempo decorrido na organização do sistema de saúde de forma 

descentralizada, e a tímida capacidade alocativa de investimentos na área, observa-se um 

redesenho do campo com potencialidades para romper o insulamento político e ocupar papel 

estratégico no processo decisório da gestão da saúde. A confirmação desta tendência requer o 

fortalecimento de mecanismos de accountability para a área, bem como a implementação de 

políticas indutoras de estruturação e qualificação da gestão. 

Os estudos2 realizados no campo de recursos humanos do SUS, que pretenderam analisar a 

capilaridade das políticas setoriais de gestão do trabalho e da educação na saúde, serviram de 

linha de base para a estrutura dessa pesquisa. 

Partiu-se do pressuposto que conhecer políticas ou programas de gestão do trabalho adotados 

pelas instâncias que aderiram ao ProgeSUS, subsidiará o planejamento, o redirecionamento e a 

continuidade das políticas ou programas nacionais em vigência, e consequentemente, na melhoria 

da qualidade dos serviços prestados à população brasileira. 
                                                
2 Pesquisa  realizada  pelo  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (CONASS)  em  2003,  “Estruturação da área de 
recursos  humanos  nas  Secretarias  de  Saúde  dos  estados  e  do  Distrito  Federal”,  com  resultados disponibilizados em 
2004 (BRASIL, 2004). E pesquisas realizadas pela Estação de Trabalho da Rede Observatório de Recursos Humanos 
em Saúde (ObservaRH)  do  IMS/UERJ,  em  2004  e  2005:  “Capacidade  gestora  de  recursos  humanos  em  instâncias  de  
saúde  localizadas  em  municípios  com  população  superior  a  100  mil  habitantes”,  com  resultados  disponibilizados  em  
2005,  “Capacidade  gestora  de  recursos  humanos  em   instâncias de saúde localizadas em municípios com população 
inferior  a  100  mil  habitantes”,  com  resultados  disponibilizados  em  2006.  
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Objetivos do estudo 
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Objetivo geral 

 

Avaliar o estágio das políticas de gestão do trabalho e a articulação das políticas de 

gestão da educação implantadas nas SES e SMS que aderiram ao ProgeSUS à luz das 

diretrizes e estratégias desenvolvidas pela SGTES.  

 

Objetivos específicos 

 

¾ Caracterizar as estruturas de gestão do trabalho e da educação nas secretarias de saúde; 

¾ Mapear e analisar os PCCS e verificar a interface com a gestão da educação na saúde; 

¾ Levantar os espaços de diálogo e negociação do trabalho em saúde existentes e a 

capacidade de pactuação dos conflitos oriundos do trabalho; 

¾ Mapear e analisar as práticas desenvolvidas e os mecanismos utilizados com destaque 

para: 

o processos de desprecarização do trabalho;   

o capacidade técnica e operacional para a formação associada à educação 
permanente;  

o inserção na estrutura; 

o dotação orçamentária e autonomia para execução financeira e tomada de decisão; 

¾ Identificar experiências exitosas de PCCS e de outros instrumentos de gestão, seja nos 

modelos preconizados pelo MS, seja por adoção de modelos alternativos.  
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Desenvolvimento 
metodológico
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O projeto se orientou por procedimentos técnico-metodológicos de avaliação de políticas e buscou 

responder questões afetas à gestão do trabalho no SUS. 

O desenho da pesquisa é de natureza qualitativa, voltada para avaliação de processo e de 

estrutura. O foco da avaliação foi dirigido para os condicionantes institucionais e operacionais que 

orientam o desenvolvimento da área de gestão do trabalho. Buscou identificar os fatores e 

situações que facilitam ou dificultam a consecução das ações inerentes a esta área.  

As etapas para consecução da pesquisa envolveram: 

¾ Identificação e qualificação do universo da pesquisa;  

¾ Survey;  

¾ Grupo focal.  

 

Identificação e qualificação do universo da pesquisa  

 

A pesquisa teve como alvo as SES e SMS que aderiram ao ProgeSUS. Para o 

levantamento dessas estruturas se utilizou da listagem de municípios contemplados pelo 

ProgeSUS disponibilizada pelo Departamento de Gestão e Regulação em Saúde 

(DEGERTS). Assim, foram levantadas 644 secretarias de saúde, incluindo SES, SMS 

capitais e SMS. Foi elaborado um mail list com endereços eletrônicos, telefones e nomes 

dos responsáveis pelos órgãos de recursos humanos das secretarias de saúde. 

 

Survey  

 

Para elaboração do survey foram realizadas reuniões de trabalho com pesquisadores e 

equipe técnica do DEGERTS. A partir das pesquisas realizadas anteriormente nas SES 

(BRASIL, 2004) e SMS (ObservaRH/IMS/UERJ, 2004, 2006 e 2008), foram definidas as 

principais variáveis do estudo que permitissem atender aos objetivos da pesquisa. Assim, 

elaborou-se um questionário prévio, com 56 questões, divididas em nove blocos, cujas 

variáveis observadas são apontados no quadro 1. Ressalta-se que o questionário foi 

submetido à avaliação da equipe técnica do DEGERTS que o aprovou.  
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Quadro 1.1 - Identificação dos blocos do survey e variáveis observadas. Brasil, 2012  

Blocos – n° de questões Variáveis observadas 

I – Identificação da instituição e do 
responsável pelo órgão de RHS – 10 
questões 

- dados cadastrais da secretaria de saúde;  
- perfil dos responsáveis pela área de RHS no que se refere 
a gênero, nível de escolaridade, formação na área da 
saúde, tempo e denominação do cargo; 
- estruturação do órgão de RH no que se refere a 
subordinação, nível hierárquico no organograma da 
secretária de saúde e principais atividades desenvolvidas. 

II – Adesão ao ProgeSUS e características 
institucionais – 7 questões 

- mudanças na estruturação da área de gestão do trabalho; 
- importância e limitações dos componentes do ProgeSUS: 
equipamentos, sistemas de informação, financiamento, 
capacitação.  

III - Plano de cargos, carreira e salários – 7 
questões 

- elaboração e implantação de PCCS no que se refere ao 
modelo, abrangência, ano de implantação, adoção das 
diretrizes nacionais da MNNP-SUS e critérios para 
progressão na carreira; 
- viabilidade de novos modelos de PCCS por escolaridade, 
categoria profissional e nível de complexidade; 
- motivos para não implantação de PCCS. 

IV – Avaliação de desempenho e política de 
incentivos – 4 questões 

- elaboração, negociação e implantação de sistema de 
avaliação de desempenho no que se refere à abrangência, 
ano de implantação, participação dos trabalhadores, política 
de distribuição de incentivos e tipos de incentivos. 

V – Mesa de Negociação do Trabalho – 12 
questões 

- implantação de MNNP-SUS, tempo de funcionamento, 
composição, regimento interno, abrangência, vantagens e 
deliberações; 
- motivos para não implantação da mesa;  
- espaços de negociação; 
- organização sindical. 

VI – Desprecarização do trabalho – 6 
questões 

- protocolo de desprecarização do trabalho; 
- formas de contratação; 
- Lei de responsabilidade fiscal. 

VII – Orçamento e financiamento do órgão 
de RH - 3 questões 

- existência de orçamento próprio para a área; 
- incorporação da folha de pagamento ao orçamento; 
- recursos financeiros destinados para o órgão de RH;  
- nível de autonomia do gestor de RH em relação à 
ordenação de despesa. 

VIII – Educação em saúde -  4 questões 

- referenciamento das secretarias de saúde a Polos de 
Educação Permanente em Saúde (PEPS);  
- aspectos positivos e dificuldades enfrentadas pelos PEPS; 
- estratégias de apoio do Ministério da Saúde aos PEPS. 

IX – Opinativas – 3 questões 

- grau de autonomia do gestor para realização de atividades 
de RH;  
- instrumentos de gestão;  
- iniciativas/estratégias da SGTES para a área de RH. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Coleta dos dados e amostra 

Para realização do survey foi elaborado um questionário estruturado em formulário eletrônico, o 

qual foi utilizado como instrumento para realização das entrevistas assistidas por computador 

(ETAC) e processamento dos dados por meio de banco informatizado em planilhas de Microsoft 

Office Excel£ e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)£. 

Realizou-se treinamento técnico e operacional da equipe profissional contratada para a realização 

da ETAC. Esta equipe confeccionou a máscara do questionário, que foi revisada, validada 

mediante realização de pré-teste e aprovada para início das entrevistas.  

Das 644 secretarias de saúde que compunham o universo da pesquisa, 519 (cerca de 81%) 

responderam ao survey, incluindo todas as SES e SMS capitais, no período compreendido entre 

18 de julho e 05 de setembro de 2012. 

Por não se atingir 100% da amostra inicialmente prevista, foi realizada avaliação para verificar a 

representatividade dos dados. Para tanto, utilizou-se, como fórmula de cálculo da 

representatividade da base de respostas, a amostra aleatória simples (AAS). Os resultados 

apontaram que o número de entrevistas realizadas representa o universo estudado, permitindo 

leituras diferenciadas que podem ser realizadas com segurança. 

Tabela 1.1 - Universo e cobertura da pesquisa por tipo de secretaria de saúde. Brasil, 2012 

Estrato Universo 
Cobertura 

N % 
SES 27 27 100 
SMS Capitais 26 26 100 
SMS 591 466 78,8 
Total 644 519 80,6 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Tratamento dos dados 

Finalizada a ETAC, realizou-se a limpeza da base de dados e a consistência das informações 

coletadas. Para o processamento de todas as respostas se utilizou o programa SPSS£, que 

permitiu a tabulação e análise estatística direta dos dados coletados. 

Inicialmente todas as perguntas do questionário foram tabuladas em frequência simples (1º 

tabular), a partir da qual verificou-se a necessidade de estratificar os resultados do survey por: 
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região geográfica; tipo da secretaria de saúde (SES, SMS capitais e SMS) e; porte populacional 

(apenas SMS não capitais). 

 

Grupo focal 

 
Como opção pela abordagem qualitativa, a realização do grupo focal é uma etapa importante para 

a validação dos resultados e proposição de recomendações. Assim, foram realizados seis grupos 

focais, dos quais cinco foram compostos por gestores de RH das regiões Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e um grupo foi composto por membros da MMNP-SUS.  

Os grupos focais regionais foram realizados por ocasião dos Encontros Regionais da Gestão do 

Trabalho, promovidos pelo Ministério da Saúde com a finalidade de constituir grupo de gestores 

do trabalho em saúde para compartilhar experiências de diferentes municípios e estados, discutir 

problemas e intervenções coletivas, apresentar e debater as políticas de gestão do trabalho na 

saúde, na visão das três esferas governamentais. 

Os referidos encontros foram realizados nos seguintes locais e dias:  

¾ Encontro Regional da Gestão do Trabalho – Centro-Oeste: realizado nos dias 28 e 29 de 
junho de 2012, em Brasília; 

¾ Encontro Regional da Gestão do Trabalho – Sul: realizado nos dias 12 e 13 de julho de 
2012, em Florianópolis; 

¾ Encontro Regional da Gestão do Trabalho – Nordeste: acontecido nos dias 22 e 23 de 
novembro de 2012, em Recife; 

¾ Encontro Regional da Gestão do Trabalho – Sudeste: acontecido nos dias 12 e 13 de 
dezembro de 2012, em São Paulo; 

¾  Encontro Regional da Gestão do Trabalho – Norte: acontecido nos dias 03 e 04 de abril de 
2013, em Belém. 

O grupo realizado com representantes dos trabalhadores foi realizado por ocasião da 57º Reunião 

Ordinária da MNNP-SUS, que aconteceu nos dias 15 e 16 de agosto de 2012, em Brasília.  

Participaram dos grupos focais 49 representantes de secretarias de saúde e 11 membros da 

MNNP-SUS. A participação dos pesquisadores se deu durante todos os eventos para observação 

e apreensão de informações relevantes para a pesquisa. Todos os encontros para realização do 

grupo focal foram realizados ao final do primeiro dia de evento, os quais ocorreram sem 

interferências e foram gravados por meio de um gravador portátil e um aparelho de mp4. Os 

grupos, que duraram em média 60 min, foram realizados por duas pesquisadoras da equipe do 
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Instituto de Medicina Social. Uma assumiu a posição de mediadora do grupo, direcionando a 

discussão segundo as questões norteadoras contidas no roteiro de grupo focal; enquanto a outra 

se responsabilizou por digitar e gravar as discussões do grupo em tempo real.  

O objetivo principal do grupo focal foi discutir o PCCS, no que compete às experiências dos 

municípios e estados, acerca da proposta do Ministério da Saúde contido no protocolo de nº 

006/2006, da MNNP-SUS, suas limitações e possibilidades de implementação.  

Os depoimentos foram transcritos literalmente, na sequência sistematizaram-se as informações 

segundo região e tema. A tabela 2 apresenta o número de participantes dos grupos focais 

regionais em função da região e porte populacional do município sede da secretaria de saúde. 

Tabela 1.2 - Composição do grupo focal por região, segundo localização das secretaria de saúdes 
participantes do grupo focal. Brasil, 2012 

Porte populacional 
dos municípios sede 

das secretarias 
participantes 

Grandes regiões 
Brasil 

N NE SE S CO 

N % N % N % N % N % N % 

M
un

ic
íp

io
s 

(h
ab

ita
nt

es
) Até 10 mil  0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0 4 44,4 5 10,0 

De 10 a 20 mil  1 8,3 1 11,1 2 20,0 0 0 1 11,1 5 10,0 
De 20 a 50 mil  0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0 0 0,0 1 2,0 
De 50 a 100 mil  0 0,0 0 0,0 1 10,0 2 20 0 0,0 3 6,0 
De 100 a 500 mil  0 0,0 0 0,0 1 10,0 1 10 1 11,1 3 6,0 
Acima de 500 mil  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 

SMS Capitais 3 25,0 1 11,1 2 20,0 5 50 0 0,0 11 22,0 
SES 6 50,0 7 77,8 1 10,0 2 20 3 33,3 19 38,0 
Outros* 2 16,7 0 0,0 1 10,0 0 0 0 0,0 3 6,0 
Total 12 100,0 9 100,0 10 100,0 10 100,0 9 100,0 50 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
* Norte: integrante de uma Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador de uma capital e integrante de um Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador de uma capital ; Sudeste: representante de um Conselho Estadual de Saúde 

 

Aspectos éticos 

 

Após confecção do instrumento de coleta de dados, foram elaborados os termos de 

consentimento livre e esclarecido utilizados para realização de ETAC e grupo focal com posterior 

submissão ao Comitê de Ética do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, tendo sido aprovado sob numeração CAAE: 02864612.0.0000.5260.  
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Apresentação dos resultados 

 

A exposição dos resultados contemplou, inicialmente, a descrição do perfil geral dos 

responsáveis e da estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde, das 

estruturas que aderiram ao ProgeSUS. 

Em seguida, optou-se por apresentar os achados do survey a partir da estratificação por 

tipo de secretaria e, no capítulo posterior deu-se a apresentação dos resultados do survey 

e grupos focais regionais da estratificação por grandes regiões. A análise dos principais 

resultados emergidos do grupo focal com membros da MNNP-SUS foi exposta em 

capítulo específico.  

E, tendo em vista a emergência do Projeto de Formação e Melhoria da Qualidade de 

Rede de Atenção à Saúde (QualiSUS-Rede), esta pesquisa apresenta alguns resultados 

oriundos da estratificação por regiões QualiSUS, objetivando subsidiar os projetos ora 

desenvolvidos nessas localidades. 
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Situação e abrangência da pesquisa 

 

A pesquisa foi dirigida aos gestores de recursos humanos das SES, SMS capitais e SMS que 

aderiram ao ProgeSUS. Nessa condição foram identificadas 644 secretarias de saúde a serem 

pesquisadas. O estudo foi concluído em 519 secretarias de saúde (cerca de 81% do universo), 

incluindo todas as secretarias estaduais (n=27) e dos municípios capitais (n=26) e 466 SMS.  

Tabela 1.3 - Situação da pesquisa segundo número de entrevistas realizadas. Brasil, 2012. 
Situação da pesquisa N % 

Realizadas 519 80,6% 
Não Realizadas 125 19,4% 
Total 644 100,0% 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

A tabela 4 apresenta a distribuição e a cobertura da pesquisa nas secretarias de saúde, segundo 

porte populacional do município onde se encontra a secretaria de saúde e o percentual de 

respostas. Observa-se que as coberturas de respondentes foram superiores a 70%, em todos os 

extratos populacionais dos municípios onde se localizam as secretarias.  

Tabela 1.4 - Distribuição das secretarias de saúde e cobertura de respostas segundo porte populacional. 
Brasil, 2012 

Porte populacional 
(hab.) Público-alvo total Público-alvo atingido Cobertura % 

Até 50 mil 317 249 78,5 
De 50.001 a 100 mil 85 64 72,3 
De 100.001 a 500 mil 185 154 83,2 
Acima de 500 mil 57 52 91,2 
Total 644 519 80,6 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Em relação ao porte populacional dos municípios segundo a região, observou-se que as 

secretarias localizadas em municípios com contingente populacional entre 50.001 e 100 mil da 

região Norte e de até 50 mil habitantes da região Nordeste foram as que apresentaram os 

menores percentuais de respondentes, 55,6% e 61%, respectivamente (vide tabela 5). 

  



32 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Tabela 1.5 - Cobertura percentual da pesquisa em relação ao total da amostra, segundo porte populacional 
e região geográfica, Brasil – 2012 

Região Até 50 mil Mais de 50 a 
100 mil 

Mais de 100 
a 500 mil 

Acima de 
500 mil Total 

Norte 85,7% 55,6% 100,0% 100,0% 86,7% 
Nordeste 61,0% 70,3% 79,5% 100,0% 71,2% 
Sudeste 85,1% 81,8% 79,8% 80,0% 82,4% 
Sul 81,2% 90,9% 84,8% 100,0% 83,7% 
Centro-Oeste 90,9% 83,3% 100,0% 100,0% 92,9% 
Total 78,2% 75,3% 83,2% 93,0% 80,6% 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

As secretarias de saúde investigadas apresentam as seguintes características: 

¾ 7,3% dos municípios estão localizados na região Norte, 24% estão na Nordeste, 39% na 

Sudeste, 22% na região Sul e 4,4% na Centro-Oeste; 

¾ 16% dos municípios pertencem aos estados de São Paulo e de Minas Gerais e 14% ao 

estado do Paraná; 

¾ 60% das secretarias de saúde estão localizadas em municípios com até 100 mil habitantes 

e 30% em municípios na faixa de 100 a 500 mil habitantes. 
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Resultados: survey 
Brasil e tipo de 

secretaria
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Perfil dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde 

 

Este bloco apresenta o perfil dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e educação na 

saúde no que se refere às seguintes características: distribuição por gênero; nível de 

escolaridade; formação na área da saúde; tempo e denominação do cargo.  

 

iiiii 

Sexo 

O estudo mostra que cerca de 61% dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e da 

educação na saúde são do sexo feminino, alcançando percentual superior a 73% nas SMS das 

capitais. Nas SMS com população acima de 500 mil habitantes esse percentual ultrapassa os 

78%. 

Tabela 1.6 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: gênero 
segundo secretaria. Brasil, 2012 

Gênero 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Feminino 16 59,3 19 73,1 279 59,9 314 60,5 
Masculino 8 29,6 7 26,9 123 26,4 138 26,6 
NS/NR 3 11,1 0 0,0 64 13,7 67 12,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Idade 

Em relação ao perfil etário observa-se o mesmo percentual de distribuição (18,5%) nas faixas 

etárias 40-49 anos e 50-59 anos nas SES e predominância da faixa 40-49 anos nas SMS capitais 

e SMS (tabela 7).  

Destaca-se que nas SMS com população acima de 500 mil habitantes, 50% dos responsáveis 

pela área de gestão do trabalho e educação na saúde possuíam idade superior a 39 anos.  
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Tabela 1.7 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: idade 
segundo tipo de secretaria e porte. Brasil, 2012 

Faixa etária 
SES SMS 

capitais 
Acima de 
500.000 

habitantes 

De 100.001 à 
500.000 

habitantes 
Até 100.000 
habitantes Total 

N % N % N % N % N % N % 
20 a 29 anos 0 0,0 0 0,0 1 7,1 6 4,3 12 3,9 19 3,7 
30 a 39 anos 4 14,8 5 19,2 2 14,3 23 16,3 40 12,9 74 14,3 
40 a 49 anos 5 18,5 10 38,5 3 21,4 19 13,5 50 16,1 87 16,8 
50 a 59 anos 5 18,5 3 11,5 3 21,4 10 7,1 19 6,1 40 7,7 
60 anos ou mais 0 0,0 1 3,8 1 7,1 2 1,4 1 0,3 5 1,0 
NS/NR 13 48,1 7 26,9 4 28,6 81 57,4 189 60,8 294 56,6 
Total 27 100,0 26 100,0 14 100,0 141 100,0 311 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
 

Formação 

A análise da formação indicou que cerca de 18% dos gestores da área possuem formação 

superior na área da saúde, com destaque para a categoria de enfermagem. Dentre os gestores 

com formação superior em outras áreas (32,8%), destacam-se: direito e administração de 

empresas.  

Destaca-se que nas SES e SMS capitais e SMS com população acima de 500 mil habitantes 

todos os gestores da área disseram possuir formação superior. Desta forma, os gestores com 

formação de nível médio estão concentrados nos municípios de médio e pequeno porte.  

A tabela 1.8 apresenta o perfil geral de formação dos responsáveis por tipo de secretaria. 

Tabela 1.8 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
formação por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Formação do gestor 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Nível superior da área de saúde 5 18,5 7 26,9 80 17,2 92 17,7 
Nível superior de outras áreas 13 48,1 12 46,2 145 31,1 170 32,8 
Nível médio de outras áreas 0 0,0 0 0,0 29 6,2 29 5,6 
Outro 1 3,7 0 0,0 9 1,9 10 1,9 
NS/NR 8 29,6 7 26,9 219 47,0 218 42,0 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Denominação do cargo  

No que compete a denominação do cargo do responsável pela área de RHS, o conjunto das 

denominações   “gestor”,   “diretor”   e   “coordenador” representou o maior percentual nas SES 

(51,9%), SMS capitais (38,5%) e SMS (27,3%). O percentual de “secretários de saúde” como 

responsável pela área foi maior nas SMS (18,2%), sobretudo naquelas localizadas em municípios 

com até 100 mil habitantes (15%, do total de 466 SMS). Entre as regiões, esta denominação foi 

mais citada na Sul (23,9%) e Centro-Oeste (23,1%).  

Tabela 1.9 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
denominação do cargo por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Denominação do cargo 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Gestor/diretor/coordenador 14 51,9 10 38,5 127 27,3 151 29,1 
Secretário(a) de saúde 1 4,4 0 0,0 85 18,2 86 16,6 
Técnico(a)/auxiliar/assistente 1 3,7 0 0,0 32 6,9 33 6,4 
Gerente 1 3,7 3 11,5 13 2,8 17 3,3 
Outro 3 11,1 3 11,5 30 6,4 36 6,9 
NS/NR 7 25,9 10 38,5 179 38,4 196 37,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Tempo no cargo 

No que compete ao tempo dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e educação na 

saúde no cargo, observou-se que a maioria dos gestores está no cargo pelo período de até 3 anos 

(30,1%). Este mesmo perfil foi identificado em todos os tipos de secretaria (vide tabela 10), e 

estratos populacionais, com exceção daquelas secretarias localizadas em municípios de grande 

porte (acima de 500 mil habitantes), onde se notou maior proporção de gestores com tempo no 

cargo entre 3 e 5 anos (42,9%). 

Tabela 1.10 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: tempo 
no cargo por tipo de secretaria. Brasil, 2012. 

Tempo no cargo 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Até 3 anos 12 44,4 12 46,2 132 28,3 156 30,1 
De 3 a 5 anos 5 18,5 5 19,2 66 14,2 76 14,6 
De 5 a 10 anos 1 3,7 2 7,7 53 11,4 56 10,8 
Mais de 10 anos 2 7,4 2 7,7 36 7,7 40 7,7 
NS/NR 7 25,9 5 19,2 179 38,4 191 36,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
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Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde 

 

Este bloco apresenta as características das secretarias de saúde em relação a: subordinação do 

órgão/setor de RH e; principais atividades desenvolvidas na área de gestão do trabalho e da 

educação na saúde. 

iiiii 

 

Subordinação 

A caracterização em função da subordinação da área de gestão do trabalho e da educação na 

saúde indicou que a maioria dos órgãos está subordinada à secretaria de saúde (65,9%). 

Subordinam-se ao órgão central de RH da prefeitura 27% dos órgãos das SMS e 23% das SMS 

capitais.  

Nos municípios de menor porte (até 100 mil habitantes), nota-se grau de descentralização ainda 

pequeno, haja vista que pouco mais de 33% dos órgãos de RHS estão subordinados diretamente 

à prefeitura.  

Tabela 1.11 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação por tipo de 
secretaria. Brasil, 2012 

Órgão/setor 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Secretaria de saúde 21 77,8 18 69,2 303 65,0 342 65,9 
Órgão central de recursos 
humanos da prefeitura 1 3,7 6 23,1 126 27,0 133 25,6 

Outro* 4 14,8 1 7,7 30 6,4 35 6,7 
Não sei responder 1 3,7 1 0,0 7 1,5 9 1,7 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

Nível hierárquico 

Em relação ao nível hierárquico da área de RH no organograma da secretaria de saúde, os 

resultados indicam um predomínio relacionado ao segundo (26,4%) e terceiro nível (20,2%).  

O perfil das SMS capitais e das SMS (principalmente até 100 mil habitantes) é similar, onde nota-

se que o maior percentual dos órgãos de RH encontra-se no segundo nível (66,7% e 43,6%, 
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respectivamente). Na maior parte das SES e das SMS localizadas em municípios acima de 100 

mil habitantes, o órgão encontra-se no terceiro nível: 57,1% e 33,9%, nesta ordem. Destaca-se 

que 4,4% (n=23) das SMS indicaram posição hierárquica no quarto nível ou inferiores, dentre as 

quais, a maioria (95,7%) está localizada em municípios com população inferior a 500.000 

habitantes.  

 

Principais atividades 

As principais atividades desenvolvidas na área de gestão do trabalho e educação na saúde, 

segundo os respondentes foram: “administração de pessoal” e “avaliação de desempenho”. Nas 

SMS capitais destacaram-se a “formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde” e 

a “regulação” e “negociação do trabalho”. Os menores percentuais para SES e SMS capitais 

foram encontrados, respectivamente, nas atividades de “planejamento e orçamento” e “sistemas 

de informação”.  Nos municípios acima de 500 mil, por sua vez, a “integração entre os setores da 

educação e da saúde” e “promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades sindicais 

e de fiscalização do exercício profissional e os movimentos sociais” foram as principais atividades 

citadas. Vide tabela 1.12. 

Tabela 1.12 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: principais atividades 
desenvolvidas por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Principais atividades desenvolvidas 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Administração de pessoal 24 88,9 20 76,9 366 79,9 410 79,0 
Avaliação de desempenho 22 81,5 16 61,5 316 69,0 354 68,2 
Promover a integração dos setores da 
saúde e da educação no sentido de 
fortalecer as instituições 

17 63,0 18 69,2 297 64,8 332 64,0 

Promover a articulação com os órgãos 
educacionais, entidades sindicais e de 
fiscalização do exercício profissional e 
os movimentos sociais. 

16 59,3 18 69,2 287 62,7 321 61,8 

Sistema de informação 19 70,4 11 42,3 277 60,5 307 59,2 
Dimensionamento da força de trabalho 23 85,2 19 73,1 261 57,0 303 58,4 
Formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde 17 63,0 21 80,8 255 55,7 293 56,5 
Regulação do trabalho 17 63,0 21 80,8 252 55,0 290 55,9 
Negociação do trabalho 20 74,1 21 80,8 230 50,2 271 52,2 
Planejamento e orçamento 11 40,7 12 46,2 212 46,3 235 45,3 
Realizar concursos e processos 
seletivos públicos 21 77,8 20 76,9 183 40,0 224 43,2 
Elaboração/revisão de planos de 
carreira, cargos e salários 16 59,3 13 50,0 138 30,1 167 32,2 
Total 27 100,0 26 100,0 458 100,0 511 98,5 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
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Cumpre destacar que, no ato da entrevista, não foram esclarecidos os conceitos e abrangência 

das atividades dadas como opção de resposta pelos entrevistadores. Assim, não se pode afirmar 

que a conceituação dos gestores dos termos que designam as atividades listadas, compreenda 

efetivamente as nuances conceituais e práticas dessas atividades.  

Chama-se atenção para este fato, pois, por meio da observação das pesquisadoras nos encontros 

regionais e grupos focais realizados com gestores da área, notou-se discordância e má 

compreensão, por parte dos mesmos, acerca dos conceitos que envolvem a prática de gestão do 

trabalho e da educação na saúde. Dessa forma, se faz necessária maior investigação sobre o 

grau de conhecimento dos gestores sobre a área e suas práticas. 
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Adesão ao ProgeSUS 

 

Neste bloco, o estudo buscou identificar possíveis mudanças na estruturação e gestão dos 

trabalhadores nas secretarias que aderiram ao ProgeSUS, como também mensurar a importância 

e possíveis limitações dos componentes (equipamento, sistemas de informação, financiamento e 

capacitação) constitutivos do programa, nas secretarias investigadas.  

iiiii 

 

Para 50,7% dos respondentes a adesão ao ProgeSUS possibilitou mudanças na estruturação da 

área de gestão. Chama a atenção o percentual de não respostas (26,8%) que pode estar 

relacionado ao pouco tempo no cargo.  

A análise por tipo de secretarias apontou para um maior percentual de gestores estaduais (77,8%) 

que identificaram mudanças na estruturação da área de gestão do trabalho nas SES, após adesão 

ao ProgeSUS. Entre os gestores das SMS capitais, 69,2% responderam afirmativamente a essa 

questão.  

Tabela 1.13 - ProgeSUS*: percepção de mudanças após adesão por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 21 77,8 18 69,2 224 48,1 263 50,7 
Não 2 7,4 5 19,2 110 23,6 117 22,5 
NR/NS 4 3,7 3 0,0 132 1,9 139 26,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
* Programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho e da educação no SUS 

 

Dentre os entrevistados que afirmaram a identificação de mudanças estruturais em função do 

ProgeSUS, buscou-se também saber o grau de importância (1 a 3, em que o 1 representava 

menor grau) atribuído aos seus componentes. Observou-se uma maior valorização para o 

componente financiamento independentemente do tipo de secretaria, região ou porte do município 

de localização das SMS. Vide tabela 14. 
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Tabela 1.14 - ProgeSUS*: grau de importância dos componentes por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Componentes 

N=263; NS/NR=11 

Grau de 
importância  

Tipo de secretaria 

SES SMS capitais SMS 

Estruturação da gestão do trabalho e 
da educação no SUS – financiamento 
para aquisição de equipamentos de 
informática e mobiliário 

1 3 2 33 
2 6 8 79 
3 11 8 102 

Média 2,29 2,33 2,22 

Qualificação da equipe da gestão do 
trabalho e da educação no SUS 

1 4 6 77 
2 7 6 53 
3 9 6 84 

Média 2,14 2,00 1,94 

Sistema de informação gerencial para o 
setor de gestão do trabalho e da 
educação no SUS 

1 12 8 95 
2 6 4 81 
3 2 6 38 

Média 1,43 1,89 1,66 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
* Programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho e da educação no SUS 

 

Os aspectos apontados como mais importantes para a qualificação e estruturação do trabalho e 

da educação em saúde, a partir do ProgeSUS foram: o curso de especialização em gestão do 

trabalho e da educação na saúde que contribuiu para a qualificação dos processos de gestão e; o 

desenvolvimento e oferta de ferramentas de informação para apoio a gestão do trabalho e da 

educação na saúde.  

Os aspectos que agregaram menor importância foram o quantitativo de profissionais capacitados 

foi suficiente e financiamento para reestruturação da infraestrutura da área. 
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Tabela 1.15 - ProgeSUS*: principais aspectos para a qualificação e estruturação do trabalho e da educação 
na saúde. Brasil, 2012 

Principais aspectos 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
O curso de especialização 
contribuiu para a qualificação dos 
processos de gestão 

17 63,0 18 69,2 207 44,4 242 46,6 

O desenvolvimento e a oferta de 
ferramentas de informação 
apoiaram a gestão do trabalho e 
da educação na saúde 

14 51,9 8 30,8 168 36,1 190 36,6 

Promoveu a fixação de 
profissionais 10 37,0 10 38,5 162 34,8 182 35,1 
O financiamento foi suficiente para 
aquisição de equipamentos e 
mobiliário 

9 33,3 7 26,9 151 32,4 167 32,2 

O sistema de informação gerencial 
disponibilizado apoiou os 
processos de planejamento de 
RHS 

5 18,5 5 19,2 135 29,0 145 27,9 

O financiamento foi suficiente para 
reestruturação da infraestrutura da 
área 

5 18,5 5 19,2 109 23,4 119 22,9 

O quantitativo de profissionais 
capacitados foi suficiente 5 18,5 5 19,2 97 20,8 107 20,6 

NS/NR 21 77,8 23 88,5 344 73,8 388 74,8 
Total 27 100 26 100 466 100 519 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
* Programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho e da educação no SUS 

 

Em relação ao quantitativo de profissionais das secretarias de saúde que participaram do curso de 

especialização, o estudo destacou que: somente três SES (São Paulo, Paraíba e Rondônia) e três 

SMS capitais (São Paulo, Cuiabá e Belém) não participaram.  

Observou-se ainda que 51,8% das SES relataram a participação de quatro ou mais profissionais 

no curso, ao passo que entre as SMS localizadas em municípios com até 100 mil habitantes, 20% 

afirmaram não ter participado do curso. E daquelas que participaram do curso, a maior parte 

qualificou apenas um profissional (14,8%).  
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Tabela 1.16 - ProgeSUS*: quantitativo de profissionais participantes do curso de especialização em gestão 
do trabalho e educação na saúde por tipo de secretaria e porte. Brasil, 2012 

Quantitativo de 
profissionais 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Um participante 1 3,7 4 15,4 75 16,1 80 15,4 
Dois participantes 1 3,7 4 15,4 50 10,7 55 10,6 
Três participantes 1 3,7 3 11,5 28 6,0 32 6,2 
Quatro ou mais 14 51,9 6 23,1 56 12,0 76 14,6 
A SMS não participou 3 11,1 3 11,5 93 20,0 99 19,1 
NS/NR 7 25,9 6 23,1 164 35,2 177 34,1 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
* Programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho e da educação no SUS 

 

A reestruturação da equipe após a participação no curso de especialização em gestão do trabalho 

e da educação na saúde foi a principal mudança mais indicada pelos gestores (27%), seguida 

pela criação da área de gestão do trabalho e educação (22%). Cabe destacar também o alto 

percentual de não respondentes (58,8%). 

Da análise por tipo de secretaria, destaca-se que entre os gestores das SES a mudança menos 

citada foi a criação da área de gestão do trabalho e educação; para os da SMS capitais e das 

SMS foi a reestruturação da área física, conforme tabela 1.17. 

Tabela 1.17 - ProgeSUS*: principais mudanças após participação no curso de especialização em gestão do 
trabalho e educação na saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Principais mudanças 
SES SMS capitais SMS Total 

N=24 % N=23 % N=373 % N=420 % 
Houve a reestruturação da equipe 8 33,3 8 34,8 98 26,3 114 27,1 
A área gestão do trabalho e 
educação foi criada 3 12,5 6 26,1 84 22,5 93 22,1 
Houve a reestruturação do 
organograma 6 25,0 6 26,1 78 20,9 90 21,4 
Houve a reestruturação da área 
física 6 25,0 3 13,0 74 19,8 83 19,8 

Outra 7 29,2 4 17,4 33 8,8 44 10,5 
NS/NR 13 54,2 13 56,5 221 59,2 247 58,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
* Programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho e da educação no SUS 

 

As principais ações-contribuições dos profissionais após participação no curso de especialização 

em gestão do trabalho e da educação na saúde foram: planejar, coordenar e apoiar as atividades 

relacionadas ao trabalho e à educação na área da saúde, e propor e elaborar políticas de 
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formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde, não havendo grande diferença 

entre SES, SMS capitais e SMS. 

Tabela 1.18 - ProgeSUS*: principais contribuições com a participação no curso de especialização em 
gestão do trabalho e educação na saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Principais contribuições 
SES SMS capitais SMS Total 

N=24 % N=23 % N=373 % N=420 % 
Propor e elaborar políticas de 
formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde 

17 70,8 14 60,9 194 52,0 225 53,6 

Planejar, coordenar e apoiar as 
atividades relacionadas ao trabalho e 
à educação na área da saúde 

18 75,0 12 52,2 195 52,3 225 53,6 

Promover a integração dos setores 
da saúde e da educação para 
melhoria das condições de trabalho 
no sentido de fortalecer as 
instituições formadoras e de 
profissionais atuantes na área 

16 66,7 12 52,2 192 51,5 220 52,4 

Participar de processo de seleção 
para cursos, treinamentos e 
atividades de acordo com a área 
específica  

14 58,3 12 52,2 166 44,5 192 45,7 

Promover a articulação com os 
órgãos educacionais, entidades 
sindicais e os movimentos sociais 

14 58,3 12 52,2 162 43,4 188 44,8 

Criação/articulação de espaços de 
negociação entre gestores e 
trabalhadores 

11 45,8 9 39,1 129 34,6 149 35,5 

Elaboração de proposta de plano de 
carreiras, cargos e salários 13 54,2 11 47,8 118 31,6 142 33,8 

Não foi observado resultado 
específico em função da participação 
no curso 

1 4,2 1 4,3 36 9,7 38 9,0 

NS/NR 6 25,0 8 34,8 154 41,3 168 40,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
* Programa de qualificação e estruturação da gestão do trabalho e da educação no SUS 
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Plano de cargos, carreiras e salários  

 

Desse bloco fazem parte questões relacionadas à política implementada pela SGTES na área de 

gestão do trabalho em saúde, por meio das diretrizes para o PCCS. Buscou-se configurar não só 

a existência dessa ferramenta de gestão na área da saúde, como também verificar as principais 

características e adequação desse instrumento para a área. 

iiiii 

 

Com relação à implantação do PCCS, observa-se que, na maior parte das secretarias 

pesquisadas existe um plano de carreira geral para todos os trabalhadores (37%) seguido por 

aqueles que referiram não existir qualquer PCCS implantado (29%). 

Gráfico 1.1 - Plano de cargos, carreira e salários: existência e abrangência. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

Cabe destacar que as secretarias de saúde (n=146) que afirmaram não existir PCCS para saúde 

apontaram como principais motivos a inexistência de uma política de gestão que contemple a 

implantação de PCCS e a falta de autonomia da secretaria para elaborar o plano. 
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Gráfico 1.2 -  Plano de cargos, carreira e salários: existência e abrangência por tipo de secretaria. Brasil, 
2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

No que se refere às SES pesquisadas, 70% (n=19) possuem PCCS específico, 15% (n=4) 

possuem PCCS geral (Acre, Maranhão, Distrito Federal e Paraná) e outras 15% (n=4) não possui 

nenhum tipo de plano de carreira implantado (Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de 

Janeiro). 

A análise das SMS capitais aponta para a existência de PCCS específicos em 62% (n=16) delas, 

23% (n=6) possuem PCCS geral (São Paulo, Florianópolis, Belém, Porto Alegre, Rio Branco, Belo 

Horizonte) e 15% (n=4) não apresentam nenhum tipo de plano implantado (Rio de Janeiro, 

Macapá, Campo Grande e São Luís).  

Dentre as SMS localizadas em municípios de pequeno porte, 21% possuem PCCS específico 

para o setor saúde; entre as localizadas em municípios com porte entre 100.000 e 500 mil 

habitantes esse percentual alcançou 24% e; nas SMS de municípios de maior porte (acima de 500 

mil) ficou na ordem de 21%. Cabe destacar que, o percentual destas secretarias com PCCS geral 

é grande, quais sejam: 37%, 41% e 50%, nesta ordem.  

Assim, considerando os respondentes, pode-se afirmar que, cerca de 85% das SES, 85% das 

SMS capitais e 60% das SMS possuem algum plano de carreira implantado, seja geral para o 

quadro de trabalhadores, seja específico para a área da saúde. 

Em relação ao ano de implantação dos PCCS específicos, 42% foram implantados após 2007. 

Entre as SES, a maioria (37%) implantou no período 2003-2006; entre as SMS capitais e SMS, 

56% e 25%, respectivamente, implantaram entre 2007 à 2010. Vide gráfico 3.  
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Gráfico 1.3 - Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: ano de implantação por tipo de 
secretaria. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

A pesquisa também procurou identificar a incorporação das Diretrizes Nacionais da MNNP-SUS 

na construção dos PCCS específicos da saúde. Os resultados apontam que cerca de 44% das 

137 secretarias de saúde incorporaram as diretrizes. Cabe destacar que pouco mais de 39% dos 

respondentes não souberam informar. 

Dentre as que responderam não haver influência das diretrizes da MNNP-SUS na construção do 

PCCS, os motivos mais referidos foram a falta de conhecimento da existência das diretrizes, a não 

compreensão das mesmas e a falta de interesse por elas.  

A análise por tipo de secretarias indica que entre as SES e SMS capitais, 52,6% e 62,5%, 

respectivamente, se utilizaram das diretrizes nacionais para implantação dos planos de carreira, 

conforme sinaliza a tabela 19. 

Tabela 1.19 - Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: incorporação das diretrizes 
nacionais da MNNP-SUS* por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Incorporação das 
diretrizes 

SES SMS capitais SMS Total 

N=19 % N=16 % N=102 % N=137 % 
Sim 10 52,6 10 62,5 40 39,2 60 43,8 
Não 4 21,1 4 25,0 15 14,7 23 16,8 
NR/NS 5 26,3 2 12,5 47 46,1 54 39,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Quanto aos aspectos contemplados nos PCCS específicos para a saúde, os mais citados como 

critérios para progressão na carreira profissional foram: oportunidades de desenvolvimento 

associadas à educação permanente e o tempo de serviço (79,9% e 73,5%, respectivamente). 

Para as SES foram igualmente citados os resultados da avaliação de desempenho profissional, 

das oportunidades de desenvolvimento associadas à educação permanente e do tempo de 

serviço (73,6%). Para as SMS e SMS capitais, as oportunidades de desenvolvimento associadas 

à educação permanente (81%) foi a mais referida. Cabe destacar também que, das SES, 37% 

(n=7) referiram não contemplar, no PCCS, a progressão na carreira, assim como 24% das SMS 

capitais e 20% das SMS.  

Tabela 1.20 - Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: aspectos contemplados para 
progressão na carreira por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Aspectos 
SES SMS capitais SMS Total 

N=19 % N=17 % N=137 % N=173 % 
As oportunidades de 
desenvolvimento associadas à 
educação permanente em 
relação a pós graduação 

13 73,7 14 88,2 62 81,0 89 51,4 

Tempo de serviço  13 73,7 12 76,5 58 73,7 83 48,0 
Os resultados da avaliação de 
desempenho profissional 14 73,7 11 76,5 54 71,5 79 45,7 
O PCCS não contempla 
progressão na carreira  6 36,8 4 23,5 12 19,7 22 12,7 

NR/NS 1 10,5 0 0,0 6 10,9 7 4,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

A tabela 21 apresenta as oportunidades de desenvolvimento associadas à educação permanente, 

segundo respondentes. Nas SMS capitais o maior percentual é representado pelos cursos de 

especialização (15%); nas SES, tanto a especialização quanto o mestrado e doutorado foram os 

mais referidos (14%) e; nas SMS, os cursos de especialização foram os mais citados em todos os 

portes populacionais.  

Tabela 1.21 - Oportunidades de desenvolvimento associadas à educação permanente em secretarias de 
saúde. Brasil, 2012. 

As oportunidades de 
desenvolvimento 

SES SMS 
capitais 

Até 100.000 
habitantes 

De 100.001 à 
500.000 

habitantes 

Acima de 
500.000 

habitantes 
N=14 % N =15 % N=61 % N=43 % N=3 % 

Especialização 14 100,0 15 100,0 57 93,4 39 90,7 3 100,0 
Residência 12 85,7 12 80,0 40 65,5 34 79,0 2 66,6 
Mestrado 
profissional/acadêmico  14 100,0 13 86,6 50 81,9 37 86,0 3 100,0 

Doutorado 14 100,0 12 80,0 44 72,1 39 90,7 3 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Quando perguntados sobre a existência de discussão de modelos de PCCS para a saúde 

diferenciados, 31,6% do total de respondentes disseram discutir sobre plano por categoria 

profissional e 18,3% sobre plano por nível de escolaridade.  

A análise por tipos de secretaria indica que 52% das SES e 50% das SMS capitais debatem sobre 

a criação de um PCCS por categoria, enquanto outros 22% das SES e 15,4% das SMS capitais 

aventam plano específico por nível de escolaridade.  

Tabela 1.22 - Plano de cargos, carreira e salários: existência de discussão de modelos diferenciados por 
categoria profissional ou nível de escolaridade por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Discussão de modelos 
diferenciados 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim. PCCS por categoria 
(médicos, enfermeiros, 
odontólogos, administrativos etc.) 

14 51,9 13 50,0 137 29,4 164 31,6 

Não existe/não está em 
discussão 2 7,4 4 15,4 146 31,3 152 29,3 
Sim. PCCS por nível de 
escolaridade (superior, médio e 
elementar) 

6 22,2 7 26,9 82 17,6 95 18,3 

NR/NS 5 18,5 2 7,7 101 21,7 108 20,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519,0 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

Do total de secretarias que discutem sobre planos específicos por nível de escolaridade ou 

categoria profissional, 50,6%, ou seja, a maior parte, indicaram a existência de comissão 

específica para tratar do tema, ao passo que 8,1% afirmaram tratar do assunto nas mesas de 

negociação e outros 16% referiram discutir a questão em outros espaços de negociação. 

Com relação à viabilidade de carreiras diferenciadas segundo nível de atenção por categoria 

profissional e esfera de governo, observou-se um percentual significativo de secretarias de saúde 

que considera viável a criação de carreira para todos os profissionais, perfazendo um total de 

77%.  

A mesma tendência pode ser observada quando analisado por tipos de secretaria, conforme 

Tabela 1.23, na qual se observa que entre as SES, pouco mais de 85% pondera a viabilidade de 

carreira para todos os profissionais de saúde; entre as SMS capitais este percentual chega 

próximo a 81%. Destaca-se ainda que, 10,5% das SMS veem a viabilidade de uma carreira que 

seja municipal.  
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Tabela 1.23 - Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: viabilidade de modelos 
diferenciados por tipo de secretaria. Brasil, 2012. 

Viabilidade 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Para todos os profissionais 23 85,2 21 80,8 355 76,2 399 76,9 
Para todos os níveis de atenção 2 7,4 2 7,7 49 10,5 53 10,2 
Sim. Carreira municipal 3 11,1 1 3,8 33 7,1 37 7,1 
Não sei 1 3,7 2 7,7 23 4,9 26 5,0 
Sim. Carreira estadual 3 11,1 1 3,8 10 2,1 14 2,7 
Sim. Carreira federal 3 11,1 1 3,8 10 2,1 14 2,7 
Somente para o nível hospitalar 0 0,0 0 0,0 5 1,1 5 1,0 
Somente para atenção básica 0 0,0 0 0,0 2 0,4 2 0,4 
Somente para médicos 1 3,7 0 0,0 0 0,0 1 0,2 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Avaliação de desempenho 

 

Este bloco foi dedicado a identificar a existência e as principais características dos processos de 

avaliação de desempenho utilizados pelas secretarias de saúde. Para os que responderam 

afirmativamente, foi ainda perguntado sobre a utilização do sistema de avaliação, os tipos de 

incentivos empregados e sua relação com planos de carreiras. 

iiiii 

 

Ao investigar sobre a existência de processo de avaliação de desempenho, observou-se que 

cerca de 47% das secretarias (n=242) realizam os processos de AD para todos os trabalhadores 

públicos. O percentual de secretarias que utiliza essa ferramenta de gestão especificamente para 

o setor saúde é muito pequeno (24%).  

Observa-se pelo gráfico abaixo a distribuição das secretarias de saúde, segundo abrangência do 

processo de AD para os trabalhadores. Verifica-se que das SES e SMS capitais, 56% (n=15) e 

46% (n=12), respectivamente, desenvolvem processo de AD específico para o setor saúde, ao 

passo que das SMS, a maioria (50%, n=232) utiliza esta ferramenta de forma mais abrangente 

para todos os trabalhadores do setor público, entre os quais os da saúde. 

Gráfico 1.4 - Processo de avaliação de desempenho: existência e abrangência segundo tipo de secretaria. 
Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Das secretarias que possuem a avaliação de desempenho específica para o setor saúde (n=123), 

cerca de 49% afirmaram que este processo foi implementado a partir do ano de 2007. 

Considerando a estratificação por tipo de secretaria, este percentual alcança: 53%, 58% e 47%, 

nas SES, SMS capitais e SMS, nesta ordem. Esses percentuais podem ser considerados 

elevados. Não obstante, grande parte dos gestores (33%) não soube precisar o período de 

implantação.  

Gráfico 1.5 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: ano de implantação. Brasil, 
2012. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*NR=41 

 

A participação do trabalhador no processo de negociação da AD foi indicada em todos os tipos de 

secretarias de saúde. Observa-se, na tabela abaixo, que 73% das SES e 60% das SMS capitais 

que possuem AD do setor saúde incluíram o trabalhador no processo de negociação. Entre as 

SMS, a participação do trabalhador foi referida por 67% dos gestores.  
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Tabela 1.24 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: existência de negociação entre 
gestores e trabalhadores segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Existência de negociação 
SES SMS capitais SMS Total 

N=15 % N=12 % N=96 % N=123 % 
Sim 11 73,3 7 58,3 64 66,7 82 66,7 
Não 4 26,7 5 41,7 32 33,3 41 33,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

A tabela abaixo apresenta os principais aspectos contemplados em função dos resultados da AD 

específica para a saúde, onde pode ser observado que os mais referidos pelos respondentes 

foram: as oportunidades de desenvolvimento profissional e a progressão na carreira (70,7% e 

61,8%, respectivamente). Esses percentuais totais foram direcionados pelos percentuais das 

SMS, pois, ao se verificar os maiores percentuais entre as SES e SMS capitais, nota-se  que  “o  

pagamento   de   gratificações”   foi   o   mais   citado   entre   os   gestores   destas   secretarias   (73,3%   e  

83,3%, respectivamente). 

Tabela 1.25 - Processo de avaliação de desempenho: aspectos contemplados em função dos resultados 
segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Aspectos contemplados 
SES SMS capitais SMS Total 

N=15 % N=12 % N=96 % N=123 % 
As oportunidades de 
desenvolvimento profissional 9 60,0 9 75,0 69 71,9 87 70,7 

A progressão na carreira 7 46,7 10 83,3 59 61,5 76 61,8 
O pagamento de gratificações 11 73,3 10 83,3 54 56,3 75 61,0 
A reestruturação do trabalho 10 66,7 8 66,7 57 59,4 75 61,0 
Não são utilizados 0 0,0 0 0,0 4 4,2 4 3,3 
Não tem conhecimento 1 6,7 0 0,0 2 2,1 3 2,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Mesa de negociação permanente do trabalho 

 

Uma das principais políticas elaborada pela SGTES refere-se ao apoio à implantação de mesas 

de negociação permanente em secretarias estaduais e municipais de saúde. Nesta direção, este 

bloco ocupou-se em delinear a existência, o tempo de funcionamento, a composição, a indicação 

de outros mecanismos e espaços de negociação e, as principais deliberações que essa política 

possa ter possibilitado. 

iiiii 

 

Em relação às mesas de negociação do trabalho nas secretarias de saúde, o estudo apontou que 

estas não estão implantadas em 43,5% das secretarias (n=226). Identificou-se a existência de 

apenas 137 mesas, o que corresponde a 26,4% das instituições pesquisadas. Contudo, o total de 

mesas em funcionamento perfazem 16,2%, conforme tabela 26. 

Analisando os dados por secretaria de saúde, observou-se que 74% (n=20) das SES possuem 

mesa, sendo que destas, 65% estão em funcionamento (n=13). Em relação às SMS capitais, 13 

possuem a mesa de negociação instalada, sendo que quatro não se encontram em 

funcionamento. Das 466 SMS, apenas 104 possuem a mesa implantada, das quais 42 não estão 

em funcionamento.  

Vale destacar que a soma daqueles que não tem conhecimento sobre a existência e àqueles que 

não sabem o que é a mesa, resulta em pouco mais de 20% das secretarias.  
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Tabela 1.26 - MNP-SUS*: implantação e situação. Brasil, 2012 

Existência da Mesa de Negociação 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Não** 3 11,1 10 38,5 213 45,7 226 43,5 
Sim e está em funcionamento 13 48,1 9 34,6 62 13,3 84 16,2 
Não tem conhecimento 1 3,7 1 3,8 73 15,7 75 14,5 
Sim, porém não está em funcionamento 7 25,9 4 15,4 42 9,0 53 10,2 
Não, mas está pensando em instalar 1 3,7 2 7,7 42 9,0 45 8,7 
Não sei o que é 1 3,7 0 0,0 30 6,4 31 6,0 
NS/NR 1 3,7 0 0,0 4 0,9 5 1,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Os principais motivos para não implantação da mesa foram: a falta de assessoria técnica 

para a implantação (31%) e o fato de a secretaria já se utilizar de outro ferramenta para 

negociação do trabalho (21%), conforme aponta o gráfico abaixo. 

Das secretarias que já utilizam outra ferramenta para negociação do trabalho no SUS, a maior 

parte (10,1%) pratica a negociação no âmbito dos sindicatos.  

A estratificação por tipo de secretaria não altera em grande medida o cenário exposto. A ausência 

de assessoria técnica também foi o motivo mais relatado para não instalação da mesa no âmbito 

das SES (67%), SMS capitais (20%, com igual percentual para a falta de interesse dos gestores e 

utilização de outra ferramenta) e SMS (31%).  

Dentre as secretarias que afirmaram a existência das mesas de negociação (n=137), 56% 

referiram não haver regimento interno aprovado da mesa. Considerando a estratificação por tipo 

de secretaria, 60% das SES e 62% das SMS capitais possuem regimento interno aprovado, 

enquanto o percentual entre as SMS foi de apenas 36% (n=37).  
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Gráfico 1.6 - MNP-SUS*: motivos para não instalação. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

A tabela a seguir apresenta as instituições que participam das mesas de negociação do trabalho, 

segundo os respondentes. Dentre as mais referidas citam-se: os sindicatos, as SMS e as 

associações de trabalhadores (68,9%, 66,4% e 40%, respectivamente).  

Tabela 1.27 - MNP-SUS*: instituições participantes. Brasil, 2012 

Instituições que participam 
SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Sindicatos 14 70,0 10 76,9 70 67,3 94 68,6 
Secretaria Municipal de 
Saúde 3 15,0 11 84,6 77 74,0 91 66,4 

Associações de trabalhadores 10 50,0 8 61,5 37 35,6 55 40,1 
Conselhos de classes 9 45,0 4 30,8 36 34,6 49 35,8 
COSEMS 9 45,0 5 38,5 26 25,0 40 29,2 
Secretaria Estadual de Saúde 14 70,0 4 30,8 21 20,2 39 28,5 
Ministério da Saúde (regional) 4 20,0 4 30,8 23 22,1 31 22,6 
FUNASA (regional) 4 20,0 4 30,8 16 15,4 24 17,5 
ANVISA (regional) 1 5,0 2 15,4 17 16,3 20 14,6 
Outro 4 20,0 0 0,0 6 5,8 10 7,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Quanto ao período de implantação das mesas de negociação, o estudo apontou que o maior 

número de mesas das SES e SMS capitais foi implantado entre 2003 e 2008. Entre as SMS, 

observa-se maior concentração no período de 2009 a 2011 (39,4%). 

Gráfico 1.7 - MNP-SUS*: ano de implantação por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Em relação à abrangência, a maior parte das mesas de negociação do trabalho existentes 

(44,5%) são específicas para a saúde. Vide gráfico 8. 

Gráfico 1.8 - MNP- SUS*: abrangência. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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O estudo observou que as SES e SMS capitais possuem percentuais superiores (55% e 77%, 

respectivamente) de mesas específicas para o setor saúde, enquanto que nas SMS, as resultados 

indicam um equilíbrio entre existência de mesas específicas para saúde e mesas gerais, conforme 

gráfico abaixo. 

Gráfico 1.9 - MNP- SUS*: abrangência segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

O estudo também investigou a existência de possíveis mudanças nas relações do trabalho a partir 

do funcionamento das mesas de negociação. Observou-se semelhança nas respostas em relação 

a percepção e não percepção de mudanças após a implantação das mesas de negociação, 

especialmente entre as SMS e SMS capitais, onde praticamente metade dos respondentes afirma 

não ter ocorrido mudanças, enquanto a outra metade afirma que sim.  

Tabela 1.28 - MNP-SUS*: percepção de mudanças após a implantação por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Percepção de 
mudanças 

SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Sim 10 50,0 7 53,8 47 45,2 64 46,7 
Não 6 30,0 6 46,2 45 43,3 57 41,6 
NR/NS 4 20,0 0 0,0 12 11,5 16 11,7 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Por meio de escala de Likert, os respondentes atribuíram grau de importância, que variou de 1 a 5 
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mesas de negociação do trabalho. Por meio do cálculo das médias, observa-se que as mudanças 

mais relevantes foram: realização de concursos e processos seletivos públicos (média=3,47), 

condições de trabalho (média=3,31), carreira/PCCS (média=3,23) e salário (média=3,23).  

A tabela 29 apresenta as médias por tipo de secretaria. As mudanças mais percebidas nas SES 

foram no que se referem à jornada de trabalho (média=4,50) e realização de concursos e 

processos seletivos públicos (média=4,25). Para as SMS capitais foram elaboração de políticas de 

desprecarização do trabalho (média=4,25), realização de concursos e processos seletivos 

públicos (média=4,20) e carreira/PCCS (média=4,20). 

Tabela 1.29 - MNP-SUS*: principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação na 
saúde por média de importância segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Componentes 
Médias de importância por tipo de secretaria 

SES SMS capitais SMS 
Realização de concursos e processos 
seletivos públicos 4,25 4,20 3,88 
Políticas de desprecarização do trabalho 3,43 4,25 3,65 
Carreiras/ PCCS  4,00 4,20 3,51 
Jornada de trabalho 4,50 3,50 3,45 
Condições de trabalho 3,63 3,67 3,58 
Proteção social 3,00 2,50 3,45 
Salário 3,89 3,67 3,41 
Avaliação de desempenho 3,11 3,40 3,46 
Saúde do trabalhador 3,29 3,17 3,61 
Solução de conflitos de relações de 
trabalho 3,38 3,50 3,49 
Pendências judiciais/trabalhistas 2,43 2,40 3,38 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

O estudo também investigou se os resultados da mesa apontaram para acordos sobre os temas 

em pauta e se verificou, entre os gestores que apontaram mudanças após implantação da mesa 

(n=64), que 84% respondeu positivamente a essa questão.   
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Gráfico 1.10 - MNP-SUS*: estabelecimento de acordo referentes as principais mudanças ocorridas na área 
de gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

O estudo investigou a existência de outros espaços de negociação do trabalho, sendo que os 

locais mais referidos pelos respondentes foram: reuniões dos conselhos de saúde e assembleias 

com os trabalhadores. Para 19,5% das secretarias os conflitos não são resolvidos em nenhuma 

instância, conforme tabela abaixo. 

Tabela 1.30 - MNP-SUS*: existência de outros espaços para negociação do trabalho. Brasil, 2012 

Existência de outro espaço para 
negociação do trabalho 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Não. Os conflitos não são 
resolvidos 6 22,2 6 23,1 89 19,1 101 19,5 
Sim. As reuniões do Conselho 
Estadual/Municipal de Saúde 5 18,5 5 19,2 91 19,5 101 19,5 
Sim. Nas assembleias com os 
trabalhadores 1 3,7 4 15,4 78 16,7 83 16,0 

Sim. Em sindicatos 6 22,2 3 11,5 50 10,7 59 11,4 
Sim. No próprio local de trabalho 0 0,0 0 0,0 33 7,1 33 6,4 
Sim. Em outros fóruns 1 3,7 3 11,5 28 6,0 32 6,2 
Não, utiliza-se apenas a mesa 2 7,4 1 3,8 2 0,4 5 1,0 
NR/NS 6 22,2 4 15,4 95 20,4 105 20,23 
Total 27 128,57 26  466  519 100,00 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Dentre as secretarias que afirmaram que a negociação do trabalho se dá em outros fóruns (n=32), 

28% afirmaram usar como espaço de negociação as reuniões de comissões, seguido por aquelas 

que utilizam a secretaria de recursos humanos (22%). 
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Desprecarização do trabalho 

 

Este bloco dedicou-se a investigar os vínculos de trabalho praticados pelas instâncias locais, o 

conhecimento dos protocolos da política de Desprecarização do Trabalho no SUS pelos dirigentes 

das secretarias e sua aplicabilidade na gestão. 

iiiii 

 

Em relação aos tipos de contratação pelas secretarias de saúde, observou-se que os tipos mais 

referidos foram: estatutário (86,5%), cargo comissionado (84,4%) e contrato temporário (70,9%). 

Cabe mencionar que a questão permitia mais de uma indicação por entrevistado. Esses 

percentuais são semelhantes quando estratificamos por tipo de secretaria. Vide tabela 31. 

Destaca-se que nenhum dos gestores das SES, apenas dois das SMS capitais e 12 das SMS 

referiram contratar profissionais por meio de contrato verbal.  

Tabela 1.31 - Modalidades de contratação de recursos humanos praticadas pelas secretarias de saúde 
segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Tipos de contratação 
SES SMS capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 
Estatutário 25 92,6 25 96,2 399 85,6 449 86,5 
Cargo Comissionado  23 85,2 25 96,2 390 83,7 438 84,4 
Contrato Temporário  20 74,1 20 76,9 328 70,4 368 70,9 
Contrato de prestação de serviço  19 70,4 19 73,1 325 69,7 363 69,9 
CLT  14 51,9 16 61,5 247 53,0 277 53,4 
Bolsas de estágios  16 59,3 19 73,1 211 45,3 246 47,4 
Cooperativas 14 51,9 9 34,6 46 9,9 69 13,3 
Fundação Pública 7 25,9 6 23,1 46 9,9 59 11,4 
Organização Social 8 29,6 3 11,5 46 9,9 57 11,0 
OSCIP 7 25,9 2 7,7 34 7,3 43 8,3 
ONG 2 7,4 2 7,7 34 7,3 38 7,3 
Contrato Verbal  0 0,0 2 7,7 10 2,1 12 2,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Entre os gestores das secretarias pesquisadas, 72,3% mostrou desconhecer o protocolo de 

desprecarização do trabalho da MNNP-SUS. A análise da estratificação por tipo de secretaria 

aponta para um maior conhecimento do protocolo por parte dos gestores das SES (70,4%), SMS 



63 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

capitais (57,7%) e SMS localizadas em municípios com população acima de 500.000 mil 

habitantes (42,9%). Nos municípios de menor porte, esse percentual não passou de 18,5%. 

Tabela 1.32 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNPS*: aplicação para orientação de políticas 
segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Conhecimento do 
protocolo 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Não 8 29,6 11 42,3 356 76,4 375 72,3 
Sim 19 70,4 15 57,7 110 23,6 144 27,7 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519,0 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

Das secretarias que indicaram conhecer o protocolo de desprecarização (n=144), 72% informou 

tê-lo utilizado para orientar as políticas nesse campo, conforme expresso no gráfico abaixo. 

Gráfico 1.11 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNPS*: aplicação para orientação de políticas. 
Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

Todavia, dentre os motivos para não aplicação do protocolo, as maiores indicações foram: não 

houve interesse (20%) e não houve compreensão acerca do conceito de trabalho precário (20%).  

Quando questionados em relação à Lei de responsabilidade fiscal, 81,5% das SES, 69,2% das 

SMS capitais e 68,2% das SMS referiram a ocorrência de mudanças geradas por esta lei.   
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Tabela 1.33 - Lei de responsabilidade fiscal: percepção de mudanças na contratação de recursos humanos 
por tipo de secretaria. Brasil, 2012 
Mudanças geradas pela 
Lei de Responsabilidade 

Fiscal 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 22 81,5 18 69,2 318 68,2 358 69,0 
Não 1 3,7 3 11,5 64 13,7 68 13,1 
NR/NS 4 14,8 5 19,2 84 18,0 93 17,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519,0 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 



65 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Orçamento/financiamento da gestão do trabalho e da educação 

 

As questões deste bloco destinavam-se à identificar e à quantificar a existência de orçamento 

próprio para a área de RH, a inclusão da folha de pagamento de pessoal no orçamento de RH, o 

nível de autonomia do gestor de RH em relação à ordenação de despesa e o destino dos recursos 

financeiros de RH. 

iiiii 

 

Quanto ao orçamento e financiamento, os resultados apontaram que 21 gestores das SES 

(77,8%) referiram a existência de orçamento próprio para a área de gestão do trabalho e da 

educação na saúde. Das SMS capitais e SMS, a maior parte dos gestores também referiu possuir 

orçamento próprio: 80,8% e 65,7%, nesta ordem.  

Tabela 1.34 - Existência de orçamento próprio para área de gestão do trabalho e da educação na saúde. 
Brasil, 2012 

Existência de orçamento 
próprio 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 21 77,8 21 80,8 306 65,7 348 67,1 
Não 1 3,7 5 19,2 72 15,5 78 15,0 
NR/NS 5 18,5 0 0,0 88 18,9 93 17,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Em 57,7% das SES, 71,4% das SMS capitais e 65,7% das SMS há incorporação da folha de 

pagamento no orçamento da área de gestão do trabalho. 

Tabela 1.35 - Incorporação da folha de pagamento no orçamento da área da gestão do trabalho e educação 
na saúde. Brasil, 2012 

Incorporação da folha de 
pagamento 

SES SMS capitais SMS Total 

N=26 % N=21 % N=394 % N=441 % 
Sim 15 57,7 15 71,4 259 65,7 289 65,5 
Não 5 19,2 6 28,6 38 9,6 49 9,4 
NR/NS 6 23,1 0 0,0 97 24,6 103 19,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Em relação a autonomia financeira dos gestores, o estudo apontou que 63% dos gestores das 

SES, 84,6% das SMS capitais e 62,2% das SMS referiram não possuir autonomia financeira e 

orçamentária. 

Gráfico 1.12 - Existência de autonomia financeira e orçamentária do gestor da área de gestão do trabalho e 
da educação na saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

A maior parte dos respondentes (62%, n=321) não soube informar qual a faixa percentual de 

financiamento destinada à gestão do trabalho e educação. Entre os que souberam informar (38%, 

n=198), a maior parte (12%) informou que o percentual de recursos é inferior a 5%. 

O estudo, ao investigar a opinião do gestor em relação às fontes de financiamento da área, obteve 

uma indicação majoritária para a responsabilidade das três esferas governamentais (federal, 

estadual e municipal), conforme apresentado na tabela abaixo.  



67 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Tabela 1.36 - Opinião do gestor quanto à composição do financiamento da área de gestão do trabalho e da 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Esfera governamental 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Federal, estadual e municipal 18 66,7 20 76,9 333 71,5 371 71,5 
Municipal 0 0,0 2 7,7 30 6,4 32 6,2 
Estadual e municipal 1 3,7 0 0,0 16 3,4 17 3,3 
Estadual 2 7,4 0 0,0 3 0,6 5 1,0 
Federal 0 0,0 0 0,0 5 1,1 5 1,0 
NR/NS 6 22,2 4 15,4 79 17,0 89 17,1 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Educação em saúde 

 

Este bloco procurou identificar a influência dos Polos de educação permanente (PEPS) na área de 

gestão da educação em saúde. 

iiiii 

 

De acordo com os resultados desse estudo, 209 (41%) das secretarias de saúde estão 

referenciadas à algum PEPS, das quais 14 são SES e seis SMS capitais.   

Gráfico 1.13 - Vinculação das secretarias de saúde à Pólos de educação permanente em saúde. Brasil, 
2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Como principais dificuldades enfrentadas pelos PEPS citam-se: poucos recursos orçamentário-

financeiros para muitos projetos (média=2,90); a liberação de recursos financeiros aquém das 

necessidades (média=2,88) e execução financeira por parte dos PEPS (média=2,55). Esse 

cenário não se altera quando da estratificação por tipo de secretaria.  

Sim 
41% 

Não 
28% 

NR/NS 
31% 
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Tabela 1.37 - Pólos de educação permanente em saúde: principais dificuldades por média de importância 
segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Dificuldades SES SMS 
capitais SMS 

Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, 
que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde 2,22 1,67 2,73 
Ausência/insuficiência de normatização em relação à 
elaboração e execução de projetos 2,50 3,20 2,85 
Desorganização da equipe no local 3,11 2,60 2,75 
Coordenação do trabalho 2,56 3,20 2,70 
Infraestrutura física 3,00 3,40 2,98 
Diálogo com as instituições de ensino 2,89 2,00 2,84 
Identificação de problemas e prioridades 2,60 2,60 2,76 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 2,40 3,40 2,93 
Poucos recursos financeiros para muitos projetos 3,33 4,50 3,50 
Liberação de recursos financeiros 3,20 4,25 3,51 
Execução financeira por parte do PEPS 3,00 3,00 3,21 
Relacionamento com as equipes matriciais 2,40 2,80 2,64 
Ausência de reuniões para deliberação e acompanhamento 
dos projetos 2,60 3,00 2,76 
Existência prévia de Pólos de capacitação para o PSF 2,33 3,80 2,61 
Disputas políticas 2,67 3,75 3,12 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 
Já entre os aspectos positivos dos PEPS, os mais mencionados foram: a existência da portaria nº. 

198/GM/MS, de 13/02/2004, que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(média=3,31); a articulação de uma equipe local (média=2,94) e; diálogo com instituições de 

ensino (média=2,75).  

Em relação aos principais aspectos positivos das formas de apoio do Ministério da Saúde aos 

estados/municípios, as maiores indicações foram para a transferência de recursos financeiros, 

conforme exposto na tabela 38. 

Tabela 1.38 - Pólos de educação permanente em saúde: principais aspectos positivos das formas de apoio 
do Ministério da Saúde segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Dificuldades SES SMS 
capitais SMS 

Transferência de recursos financeiros 3,89 3,47 3,43 
Investimento direto em infraestrutura e equipamentos 2,94 3,26 3,37 
Treinamento da equipe profissional do PEPS 3,61 3,31 3,35 
Assessoria técnica para elaboração dos projetos 3,45 3,22 3,13 
Resolução de conflitos e encaminhamentos de soluções 3,45 2,68 3,01 
Monitoramento, acompanhamento e avaliação dos projetos 3,57 3,26 3,37 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Opinativas 

 

O último bloco do questionário foi destinado às questões opinativas. Foi solicitado ao respondente 

que avaliasse as políticas implementadas pela SGTES em relação aos aspectos positivos e 

negativos. 

iiiii 

 

Avaliação das políticas 

Quanto à avaliação das políticas da SGTES, o ProgeSUS seguido de programas de 

capacitação/especialização e, PCCS foram os que obtiveram maiores percentuais de aprovação 

(avaliados   como   “bom”):   53,6%; 43,5% e; 40,7%, respectivamente. Cabe destacar o alto 

percentual de desconhecimento das demais iniciativas e programas da SGTES.  

Entre as SES, as iniciativas melhores avaliadas foram o ProgeSUS (77,8%), INOVASUS e 

Profaps (ambos com 74,1%). Os gestores das SMS capitais melhor avaliaram: PET Saúde e 

MNN-SUS (ambos com 73,1%). Vide tabela 39. 
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Tabela 1.39 - Opinião dos gestores de recursos humanos sobre as ações da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Ações Avaliação 
SES SMS 

capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 

Pró-saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
0 
1 
7 
3 

59,3 
0,0 
3,7 

25,9 
11,1 

18 
3 
1 
2 
2 

69,2 
11,5 
3,8 
7,7 
7,7 

163 
64 
18 

201 
20 

35,0 
13,7 
3,9 

43,1 
4,3 

197 
67 
20 

210 
25 

38,0 
12,9 
3,9 

40,5 
4,8 

PET saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

19 
1 
0 
7 
0 

70,4 
3,7 
0,0 

25,9 
0,0 

19 
3 
0 
2 
2 

73,1 
11,5 
0,0 
7,7 
7,7 

149 
48 
15 

234 
20 

32,0 
10,3 
3,2 

50,2 
4,3 

187 
52 
15 

243 
22 

36,0 
10,0 
2,9 

46,8 
4,2 

Pró-residências 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

18 
0 
1 
8 
0 

66,7 
0,0 
3,7 

29,6 
0,0 

11 
4 
1 
6 
4 

42,3 
15,4 
3,8 

23,1 
15,4 

93 
32 
18 

303 
20 

20,0 
6,9 
3,9 

65,0 
4,3 

122 
36 
20 

317 
24 

23,5 
6,9 
3,9 

61,1 
4,6 

Profaps 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

20 
0 
1 
6 
0 

74,1 
0,0 
3,7 

22,2 
0,0 

6 
3 
3 

10 
4 

23,1 
11,5 
11,5 
38,5 
15,4 

70 
37 
14 

325 
20 

15,0 
7,9 
3,0 

69,7 
4,3 

96 
40 
18 

341 
24 

18,5 
7,7 
3,5 

65,7 
4,6 

Programas de 
capacitação / 
especialização 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

14 
6 
1 
6 
0 

51,9 
22,2 
3,7 

22,2 
0,0 

9 
6 
2 
4 
5 

34,6 
23,1 
7,7 

15,4 
19,2 

203 
69 
30 

144 
20 

43,6 
14,8 
6,4 

30,9 
4,3 

226 
81 
33 

154 
25 

43,5 
15,6 
6,4 

29,7 
4,8 

PCCS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
7 
2 
2 
0 

59,3 
25,9 
7,4 
7,4 
0,0 

13 
4 
2 
3 
4 

50,0 
15,4 
7,7 

11,5 
15,4 

182 
72 
50 

144 
18 

39,1 
15,5 
10,7 
30,9 
3,9 

211 
83 
54 

149 
22 

40,7 
16,0 
10,4 
28,7 
4,2 

Mesa de Negociação 
do SUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

15 
4 
3 
4 
1 

55,6 
14,8 
11,1 
14,8 
3,7 

19 
0 
2 
1 
4 

73,1 
0,0 
7,7 
3,8 

15,4 

160 
61 
49 

173 
23 

34,3 
13,1 
10,5 
37,1 
4,9 

194 
65 
54 

178 
28 

37,4 
12,5 
10,4 
34,3 
5,4 

INOVASUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

20 
1 
1 
5 
0 

74,1 
3,7 
3,7 

18,5 
0,0 

18 
1 
1 
2 
4 

69,2 
3,8 
3,8 
7,7 

15,4 

154 
47 
17 

226 
22 

33,0 
10,1 
3,6 

48,5 
4,7 

192 
49 
19 

233 
26 

37,0 
9,4 
3,7 

44,9 
5,0 

ProgeSUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

21 
1 
3 
2 
0 

77,8 
3,7 

11,1 
7,4 
0,0 

17 
5 
0 
1 
3 

65,4 
19,2 
0,0 
3,8 

11,5 

240 
72 
23 

111 
20 

51,5 
15,5 
4,9 

23,8 
4,3 

278 
78 
26 

114 
23 

53,6 
15,0 
5,0 

22,0 
4,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Autonomia 

Quanto ao grau de autonomia do dirigente da área de gestão do trabalho para realização de 

diferentes atividades da área, 47% e 46% dos respondentes disseram que a maior autonomia está 

vinculada à contratação de pessoal e ao planejamento da força de trabalho, respectivamente. Por 

outro lado, 35,3% referiram ausência de autonomia para utilização de recursos financeiros. 

Tabela 1.40 - Opinião do gestor da área de gestão do trabalho e da educação na saúde das secretarias de 
saúde em relação ao grau de autonomia, segundo atividades listadas por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Atividades Grau 
SES SMS 

capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 

Contratação de 
pessoal 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

12 
5 

10 
0 

44,4 
18,5 
37,0 
0,0 

11 
3 
9 
3 

42,3 
11,5 
34,6 
11,5 

222 
70 

135 
39 

47,6 
15,0 
29,0 
8,4 

245 
78 

154 
42 

47,2 
15,0 
29,7 
8,1 

Avaliação de 
Desempenho 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

11 
9 
7 
0 

40,7 
33,3 
25,9 
0,0 

11 
9 
1 
5 

42,3 
34,6 
3,8 

19,2 

194 
152 
70 
50 

41,6 
32,6 
15,0 
10,7 

216 
170 
78 
55 

41,6 
32,8 
15,0 
10,6 

Otimização de 
recursos 
financeiros 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

9 
6 

11 
1 

33,3 
22,2 
40,7 
3,7 

14 
1 
9 
2 

53,8 
3,8 

34,6 
7,7 

168 
84 

163 
51 

36,1 
18,0 
35,0 
10,9 

191 
91 

183 
54 

36,8 
17,5 
35,3 
10,4 

Capacitação de 
pessoal 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

13 
10 

3 
1 

48,1 
37,0 
11,1 
3,7 

11 
8 
4 
3 

42,3 
30,8 
15,4 
11,5 

196 
167 
59 
44 

42,1 
35,8 
12,7 
9,4 

220 
185 
66 
48 

42,4 
35,6 
12,7 
9,2 

Planejamento da 
força de trabalho 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

14 
10 

2 
1 

51,9 
37,0 
7,4 
3,7 

12 
8 
3 
3 

46,2 
30,8 
11,5 
11,5 

212 
149 
56 
49 

45,5 
32,0 
12,0 
10,5 

238 
167 
61 
53 

45,9 
32,2 
11,8 
10,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Instrumentos de gestão 

Em relação aos instrumentos de gestão, a avaliação de desempenho e incentivos diretos e 

indiretos foram considerados os maiores facilitadores (70% e 68%, respectivamente). Observa-se, 

na tabela 41, que nenhum dos instrumentos foi considerado em grande medida como dificultador 

da gestão. A ferramenta de gestão menos utilizada pelas secretarias de saúde é a mesa de 

negociação, citada por 37% dos respondentes. 

Nota-se que para as SES os instrumentos que mais facilitam a gestão é o PCCS e incentivos 

diretos (81,5%, cada) e àquele que mais dificulta é a AD (n=3; 11%).  
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Tabela 1.41 - Opinião do gestor de RH das secretarias de saúde em relação à implementação de plano de 
cargos, carreiras e salários, avaliação de desempenho, mesa de negociação e incentivos diretos na gestão 
das secretarias de saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Instrumentos de 
gestão Avaliação 

SES SMS 
capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 

PCCS 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

22 
2 
1 
1 
1 

81,5 
7,4 
3,7 
3,7 
3,7 

17 
1 
0 
5 
3 

65,4 
3,8 
0,0 

19,2 
11,5 

255 
9 

31 
126 
45 

54,7 
1,9 
6,7 

27,0 
9,7 

294 
12 
32 

132 
49 

56,6 
2,3 
6,2 

25,4 
9,4 

Avaliação de 
desempenho 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

20 
3 
0 
3 
1 

74,1 
11,1 
0,0 

11,1 
3,7 

17 
0 
2 
4 
3 

65,4 
0,0 
7,7 

15,4 
11,5 

328 
8 

27 
79 
24 

70,4
1,7 
5,8 

17,0 
5,2 

365 
11 
29 
86 
28 

70,3 
2,1 
5,6 

16,6 
5,4 

Mesa de 
negociação do 
SUS 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

16 
0 
4 
7 
0 

59,3 
0,0 

14,8 
25,9 
0,0 

15 
0 
1 
7 
3 

57,7 
0,0 
3,8 

26,9 
11,5 

221 
4 

25 
177 
39 

47,4 
0,9 
5,4 

38,0 
8,4 

252 
4 

30 
191 
42 

48,6 
0,8 
5,8 

36,8 
8,1 

Incentivos diretos 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

22 
0 
1 
3 
1 

81,5 
0,0 
3,7 

11,1 
3,7 

19 
0 
0 
3 
4 

73,1 
0,0 
0,0 

11,5 
15,4 

315 
6 

11 
85 
49 

67,6 
1,3 
2,4 

18,2 
10,5 

356 
6 

12 
91 
54 

68,6 
1,2 
2,3 

17,5 
10,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Resultados: grupo focal 
Principais avanços e 

desafios
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Síntese dos grupos focais regionais: principais avanços e entraves 

 

Este bloco do relatório ocupou-se em apresentar uma síntese dos principais resultados obtidos 

com a realização dos cinco grupos focais regionais que foram compostos por gestores da área de 

recursos humanos em saúde das regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os 

encontros se deram entre 28 de junho de 2012 e 03 de abril de 2013.  

Cumpre esclarecer que no próximo capítulo os resultados desses grupos focais estão articulados 

com os achados do survey por região. Já os resultados do grupo focal realizado com membros da 

MNNP-SUS estão apresentados em capítulo exclusivo. 

Como já mencionado no capítulo metodológico, participaram dos grupos focais regionais um total 

de 49 gestores da área de gestão do trabalho. Cabe destacar que o objetivo principal dos grupos 

focais foi discutir acerca do PCCS, tanto no que compete às experiências dos municípíos e 

estados participantes do grupo, quanto acerca da proposta do Ministério da Saúde contido no 

protocolo de nº 006/2006, da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, suas limitações 

e possíveis propostas de alterações. Ademais, outro ponto de destaque seria dado aos espaços 

de negociação praticados pelos gestores, como a MNP-SUS. 

A partir do direcionamento dos grupo focais regionais foram elencados entraves e avanços 

referentes à implantação dos PCCS, pontuados a seguir.  

iiiii 

 

Diretrizes nacionais para implantação dos PCCS 

Grande parte dos gestores relatou conhecer, superficialmente, as diretrizes nacionais propostas 

pela Comissão Especial do PCCS-SUS – Portaria nº 626/GM, de 08/04/04 e aprovado pela Mesa 

Nacional de Negociação Permanente do SUS, Comissão Intergestores Tripartite e referendado 

pelo Conselho Nacional de Saúde.  

Foi consensual que as diretrizes nacionais são muito gerais e inespecíficas, dificultando sua 

implantação. 

Os gestores que informaram a existência de PCCS em sua esfera garantiram que houve melhoria 

da gestão após implantação do PCCS. Por outro lado, àqueles que declaram a inexistência de 

PCCS apontaram como principais motivos a falta de mobilização e desconhecimento dos atores 
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envolvidos e a contratação de organizações privadas para a gestão da saúde, com aumento da 

diversificação de vínculos. 

Entre as principais dificuldades para implantação do PCCS, citaram-se: o subfinanciamento do 

setor; a falta de apoio técnico por parte das SES e MS; a diversificação de vínculos e a falta de 

“vontade  política”.   

No que compete à viabilidade de um PCCS diferenciado e/ou específico por categoria profissional 

e/ou nível de atenção, os gestores da região Centro-Oeste mostraram-se reticentes ao passo que 

os da Sul são favoráveis, especialmente no que se refere à diferenciação da categoria médica.  

Os gestores da região Nordeste e Sudeste, ressaltaram a necessidade de se discutir acerca da 

temática. Contudo, relataram vivenciar dificuldades para implantação de um PCCS, visto que a 

categoria médica se exclui do processo de negociação coletivo e articula benefícios próprios junto 

ao governo.  

 

Espaços de negociação  

Segundo os gestores as discussões nos espaços de negociação pouco repercutem em mudanças 

na área da gestão do trabalho, devido à baixa frequência de encontros e baixa densidade e 

aprofundamento das questões em virtude do desconhecimento de muitos participantes acerca dos 

temas debatidos, especialmente da regiões Centro-Oeste. Este se constitui de mais um 

dificultador para concepção e implantação de um PCCS específico para a saúde. A inexistência 

de uma discussão no nível regional foi uma queixa recorrente. 

Os gestores da região Nordeste, por sua vez, elencaram importantes avanços na área de gestão 

do trabalho após a implantação da mesa de negociação, tais como implantação de PCCS e de 

processos de avaliação de desempenho.  

Não obstante, a falta de entrosamento entre os diversos atores envolvidos na área da gestão do 

trabalho em saúde gera a exclusão de alguns desses atores, do processo de negociação e 

tomada de decisões e em alguns casos, na centralização das deliberações.  

Outro ponto a se destacar foi a consensualidade acerca do despreparo, desconhecimento e 

omissão dos representates sindicais. A discordância existente entre sindicatos, gestores e 

governo é fortemente percebida nas discussões referentes ao PCCS. 
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Organizações sociais 

Os gestores de ambas as regiões chamaram atenção para a entrada das Organizações Sociais 

(OS) na saúde. A gestão da saúde por uma entidade não pública gera divergências entre os 

servidores e trabalhadores contratados, que mesmo possuindo o mesmo cargo são diferenciados 

no que compete à remuneração, benefícios etc. Situação que também dificulta a formulação de 

um PCCS.  

 

Política, governo e gestão 

A  “falta  de  vontade  política”  também  foi  apontada  como  empecilho  para  as  melhorias  na  área  de  

gestão do trabalho e implantação de mesas de negociação e de PCCS.  

A priorização de determinadas categorias por parte do governo tem levado a discussões de 

planos específicos por categoria profissional, gerando conflitos internos e maior distanciamento 

entre as profissões, gestores e governo. Exemplo disso é a intensa discussão, em grande parte 

dos estados e municípios brasileiros sobre maior remuneração, benefícios, programas e políticas 

exclusivas para médicos. 

Destaca-se ainda que a mudança de governo e de gestores da saúde, também foi relatada como 

entrave para a negociação e implantação de PCCS, uma vez que, geralmente, não se dá 

prosseguimento aos processos iniciados na gestão anterior, pois cada governo prioriza diferentes 

aspectos e áreas.  

 

Processos formativos 

Apontou-se a necessidade de o PCCS estar relacionado à avaliação de desempenho e garantir o 

direito de participação dos trabalhadores em processos formativos. Entretanto, chamaram atenção 

que não basta incentivar e permitir o afastamento do trabalhador para estudar, se quando ele 

retorna não há autonomia por parte do trabalhador qualificado de aplicar as novas ideias e 

conhecimentos.  

O gestor precisa estar aberto a discutir mudanças, caso contrário, a especialização do trabalhador 

não se refletirá na prática cotidiana.  

Deve haver o alinhamento da progressão na carreira com as atribuições e responsabilidades. 
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Financiamento 

Outro destaque na discussão dos grupos focais foi o financiamento para a área de gestão do 

trabalho. Os gestores enfatizaram a necessidade de o Ministério da Saúde ampliar sua 

participação no financiamento da área bem como suscitar maiores discussões a respeito da 

regulamentação de um financiamento tripartite.  

Os gestores veem com grande preocupação a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Acreditam 

que ela limita a ampliação do quadro de trabalhadores efetivos e a criação de um PCCS 

específico para a saúde, bem como favorece a contratação de organizações não públicas para a 

gestão da saúde. A consequência é o aumento do número de trabalhadores contratados e maior 

diferenciação salarial entre esses e os servidores.  

O quadro abaixo sintetiza as principais vantagens e limitações indicadas pelos participantes do 

grupo focal no que se refere à implantação de PCCS e de espaços de negociação, tais como a 

MNNP-SUS. 
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Quadro 1.2 - Síntese dos grupos focais regionais sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Brasil, 2012-2013  

Va
nt

ag
en

s 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
-Diminuição das faltas; - Construção coletiva; 

Não referido pelos participantes 
(inexistência de PCCS entre os 
participantes) 
 

- Melhoria salarial; - Estímulo a processos de avaliação de desempenho; 
-Estímulo a capacitação; - Estímulo a processos de AD. - Fixação profissional; - Valorização profissional. 
-Valorização profissional;   - Fixação da carga horária;   
-Definição de carga horária;   - Dedicação exclusiva;   
-Impactos na atração e fixação de 
profissionais.   - Ferramenta para melhoria da gestão.   

Li
m

ita
çõ

es
 

-Mudança de governo implica em não 
continuidade dos processos iniciados; - Entraves políticos; - Falta de vontade política; - Existência de profissionais de diferentes 

vínculos; 
- Diretrizes nacionais são generalizadas, não contemplam 
as especificidades locais; 

-Atualização contínua; - Diferentes legislações 
contradizentes; - Financiamento; - Falta de vontade política; 

- Desconhecimento dos atores envolvidos acerca das 
diretrizes nacionais, da legislação e dos direitos 
trabalhistas; 

- Falta de vontade política; - Sindicatos não mobilizados; - Diretrizes nacionais são generalizadas, 
não contemplam as especificidades locais; - Lutas corporativas; - Sindicatos não mobilizados; 

-Financiamento; 
- Visão de PCCS apenas como 
dispositivo para melhoria 
salarial; 

- Conselhos de saúde omissos; - As diretrizes nacionais não permitem acúmulo 
de cargo; - Falta de vontade política; 

-Corporativismo médico; - Lutas corporativas; - Entrada de organizações sociais; - Não adesão da categoria médica; - Entrada de organizações sociais (diferentes vínculos); 
-Dificuldades na negociação com o 
sindicato 

- Negociação isolada dos 
médicos. - Inexistência de espaços de negociação; - Não cumprimento dos PCCS; - Financiamento; 

    - Mudança de governo implica em não 
continuidade dos processos iniciados; 

- Remuneração garantida por meio de 
gratificações que não se incorporam para 
aposentadoria; 

- Gestores despreparados; 

    - Falta de apoio da SES as SMS; - Lutas corporativas e sindicais; - Mudança de governo implica em não continuidade dos 
processos iniciados; 

    - Entraves políticos; - Mudança de governo implica em não 
continuidade dos processos iniciados; - Lei de responsabilidade fiscal; 

    - Desconhecimento do legislativo sobre a 
área. - Financiamento; - Falta de apoio da SES aos municípios menores. 

      - Diretrizes nacionais são generalizadas, não 
contemplam as especificidades locais;   

      - Pluralidade de vínculos;   
      -Impacto no orçamento;   
      - Entraves políticos;   
      - Lei de responsabilidade fiscal;   
      - Categorias frágeis (ACS);   
      - Planos elaborados por iniciativa privada;   
      - Inexistência de discussões regionalizadas.   

Es
pe

ci
fic

id
ad

es
 

-- PCCS diferenciado para categoria 
médica. 

- PCCS diferenciado para 
categoria médica. 

- Implantação do PMAQ nos municípios 
do Rio de Janeiro e São Paulo. 
 

- PCCS diferenciado para categoria médica; 
- Implantação de um instituto de ESF (PCCS 
específico). 
 

- Inexistência de PCCS nos municípios menores; 
- PCCS agrupados por escolaridade/especialização; 
- PCCS apenas como dispositivo de controle da folha de 
pagamento. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS.  Brasil, 2014 
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Quadro 1.3 - Síntese dos grupos focais regionais sobre os espaços de negociação. Brasil, 2012-2013  

Va
nt

ag
en

s 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

-Valorização profissional; - Possibilitou implantação de PCCS; - Acordos entre municípios vizinhos 
para fixação salarial. 

- Dispositivo para discussão da 
precarização do trabalho e 
PCCS. 

Não referido pelos participantes 
(inexistência de mesa entre os 
participantes). 

-Implantação de PCCS; - Possibilitou a implantação de processos 
de avaliação de desempenho;       

  - Arena de debate que possibilita a 
superação das dificuldades;       

  - Inclusão do trabalhador no processo de 
gestão e mudanças;       

  - Estabelecimento de acordos que 
culminaram em projetos de lei;       

  - Mobilização de categorias antes 
fragilizadas;       

  - Dispositivo de democratização das 
relações de trabalho.       

Li
m

ita
çõ

es
 

-Desconhecimento dos gestores 
sobre processos de negociação; - Entraves com a bancada sindical; 

Não referido pelos participantes 
(inexistência de mesa entre os 
participantes) 

- Complexidade na negociação 
ante aos diferentes interesses; - Negociações informais; 

-Mudança de governo implica em 
não continuidade dos processos 
iniciados; 

- Desconhecimento dos gestores sobre 
processos de negociação;   

- Implantação da mesa e 
regimento aprovados, mas não 
praticados. 

- O bom funcionamento da mesa é 
dependente da participação de atores 
específicos; 

-Ausência de amparo legal; 
- Corporativismo médico (se retirou da 
mesa e foi negociar diretamente com o 
governo). 

    - Desconhecimento dos gestores sobre 
processos de negociação; 

-Complexidade na negociação ante 
aos diferentes interesses;       - Sindicato defende interesses próprios; 

-Corporativismo médico.       - Dificuldades de implantar a mesa ante a 
terceirização da gestão da saúde (OS). 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS.  Brasil, 2014. 
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Perfil dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde 

 

Este bloco apresenta o perfil dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e educação na 

saúde no que se refere às seguintes características: distribuição por gênero; nível de 

escolaridade; formação na área da saúde; tempo e denominação do cargo.  

Sexo 

O estudo mostra predominância do sexo feminino enquanto perfil de responsáveis pela área de 

gestão do trabalho e da educação na saúde. Observa-se que este perfil se mantém para todas as 

grandes regiões do país. Destaca-se o maior quantitativo na região Sudeste, onde o número de 

responsáveis pela área do sexo feminino é quase três vezes superior ao sexo masculino.  

Tabela 1.42 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
gênero segundo região. Brasil, 2012  

Gênero 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Feminino 27 71,1 74 58,3 124 61,4 66 58,4 23 59,0 314 60,5 
Masculino 7 18,4 36 28,3 50 24,8 33 29,2 12 30,8 138 26,6 
NS/NR 4 10,5 17 13,4 28 13,9 14 12,4 4 10,3 67 12,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 

SUS. Brasil, 2014. 

 

Idade 

Em relação ao perfil etário, os dados por região apontam para maior prevalência de gestores da 

área com idades entre 40 e 49 anos nas regiões Norte e Sudeste; com idades entre 30 e 39 nas 

regiões Nordeste e Sul. Na Centro-Oeste observamos o mesmo percentual de gestores (18%) nas 

faixas etárias 30-39 e 40-49. 
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Tabela 1.43 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: faixa 
etária segundo região. Brasil, 2012 

Faixa etária 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

20 a 29 anos 0 0,0 4 3,1 8 4,0 4 3,5 3 7,7 19 3,7 
30 a 39 anos 8 21,1 24 18,9 20 9,9 15 13,3 7 17,9 74 14,3 
40 a 49 anos 10 26,3 20 15,7 37 18,3 13 11,5 7 17,9 87 16,8 
50 a 59 anos 4 10,5 12 9,4 11 5,4 10 8,8 3 7,7 40 7,7 
60 anos ou mais 1 2,6 1 0,8 2 1,0 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
NS/NR 15 39,5 66 52,0 124 61,4 70 61,9 19 48,7 294 56,6 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
 

Formação 

No que tange a formação do gestor, a análise por estratificação segundo região apontou para um 

perfil semelhante nas regiões Norte e Centro-Oeste: pouco mais de 40% dos gestores afirmaram 

possuir formação superior em outras áreas que não a saúde; nas regiões Nordeste e Sudeste 

esse percentual ficou próximo aos 34%; na região Sul, por sua vez, notou-se a mesma proporção 

de gestores com formação superior em saúde e gestores com formação superior em outras áreas 

(24,8%).  

Tabela 1.44 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
denominação do cargo segundo região. Brasil, 2012 

Denominação do cargo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Gestor/diretor/coordenador 10 26,3 39 30,7 57 28,2 31 27,4 14 35,9 151 29,1 
Secretário(a) de Saúde 2 5,3 17 13,4 31 15,3 27 23,9 9 23,1 86 16,6 
Técnico(a)/auxiliar/assistente 4 10,5 9 7,1 10 5,0 5 4,4 5 12,8 33 6,4 
Gerente 2 5,3 4 3,1 9 4,5 1 0,9 1 2,6 17 3,3 
Outro 4 10,5 7 5,5 13 6,4 11 9,7 1 2,6 36 6,9 
NS/NR 16 42,1 51 40,2 82 40,6 38 33,6 9 23,1 196 37,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Denominação do cargo  

Com relação ao cargo, entre as regiões, a denominação mais citada em todas as regiões foi a de 

Gestor/diretor/coordenador, correspondendo a 29% a soma de todas as regiões. Destaca-se ainda 

a região Sul, que apresentou percentual aproximado de Secretários de Saúde no cargo em 

relação ao conjunto Gestor/diretor/coordenador (24% e 27,4, respectivamente).  
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Tabela 1.45 -  Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
denominação do cargo por região. Brasil, 2012 

Denominação do cargo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Gestor/diretor/coordenador 10 26,3 39 30,7 57 28,2 31 27,4 14 35,9 151 29,1 
Secretário(a) de Saúde 2 5,3 17 13,4 31 15,3 27 23,9 9 23,1 86 16,6 
Técnico(a)/auxiliar/assistente 4 10,5 9 7,1 10 5,0 5 4,4 5 12,8 33 6,4 
Gerente 2 5,3 4 3,1 9 4,5 1 0,9 1 2,6 17 3,3 
Outro 4 10,5 7 5,5 13 6,4 11 9,7 1 2,6 36 6,9 
NS/NR 16 42,1 51 40,2 82 40,6 38 33,6 9 23,1 196 37,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Tempo no cargo 

No que compete ao tempo dos responsáveis pela área de gestão do trabalho e educação na 

saúde no cargo, observou-se que para todas as regiões a maior parte dos responsáveis se 

encontram no cargo pelo período de até 3 anos. 

Tabela 1.46 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: tempo 
no cargo pro região. Brasil, 2012. 

Tempo no cargo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Até 3 anos 9 23,7 37 29,1 56 27,7 37 32,7 17 43,6 156 30,1 
De 3 a 5 anos 5 13,2 15 11,8 30 14,9 20 17,7 6 15,4 76 14,6 
De 5 a 10 anos 6 15,8 21 16,5 18 8,9 7 6,2 4 10,3 56 10,8 
Mais de 10 anos 4 10,5 7 5,5 18 8,9 9 8,0 2 5,1 40 7,7 
NS/NR 14 36,8 47 37,0 80 39,6 40 35,4 10 25,6 191 36,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
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Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde 

 

Este bloco apresenta as características das secretarias de saúde em relação a: subordinação do 

órgão/setor de RH e; principais atividades desenvolvidas na área de gestão do trabalho e da 

educação na saúde. 

 

Subordinação 

Com relação a subordinação, observou-se que em todas as regiões a maior parte referiu que a 

área de gestão do trabalho e da educação na saúde está ligada à secretaria de saúde (somando 

65,9%). Em seguida, subordinam-se ao órgão central de recursos humanos da prefeitura, sendo 

observada essa mesma tendência para todas as regiões, perfazendo um total de 25,6%. 

Tabela 1.47 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação por região. 
Brasil, 2012 

Órgão / setor 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Secretaria de Saúde 31 81,6 88 69,3 127 62,9 71 62,8 25 64,1 342 65,9 
Órgão Central de Recursos 
Humanos da Prefeitura 4 10,5 29 22,8 55 27,2 32 28,3 13 33,3 133 25,6 
Outro* 3 7,9 6 4,7 16 8,4 9 8,0 1 2,6 35 6,7 
NS/NR 0 0,0 4 3,1 4 1,5 1 0,9 0 0,0 9 1,7 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

Nível hierárquico 

Em relação ao nível hierárquico da área de RH no organograma da secretaria de saúde, os 

resultados indicam um predomínio relacionado ao segundo e terceiro nível nesta ordem. 

Destacam-se as regiões Centro-oeste e Norte que apresentaram mesmo percentual indicando a 

predominância no segundo e  terceiro nível de hierarquia. 
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Principais atividades 

As principais atividades desenvolvidas na área de gestão do trabalho e educação na saúde, 

segundo as grandes regiões foram: Administração de pessoal e avaliação de desempenho, essa 

tendência foi observada para todas as regiões, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo. 

Tabela 1.48 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: principais atividades 
desenvolvidas por região. Brasil, 2012 

Principais atividades 
desenvolvidas 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N=38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N=519 % 
Administração de Pessoal 32 86,5 107 85,6 153 76,9 87 78,4 31 79,5 410 80,2 
Avaliação de Desempenho 30 81,1 88 70,4 128 64,3 79 71,2 29 74,4 354 69,3 
Promover a integração dos 
setores da saúde e da 
educação no sentido de 
fortalecer as instituições 27 73,0 84 67,2 123 61,8 77 69,4 21 53,8 332 65,0 
Promover a articulação com 
os órgãos educacionais, 
entidades sindicais e de 
fiscalização do exercício 
profissional e os movimentos 
sociais. 23 62,2 75 60,0 125 62,8 75 67,6 23 59,0 321 62,8 
Sistema de Informação 24 64,9 76 60,8 114 57,3 68 61,3 25 64,1 307 60,1 
Dimensionamento da força de 
trabalho 23 62,2 79 63,2 108 54,3 74 66,7 19 48,7 303 59,3 
Formação e desenvolvimento 
profissional para a área da 
saúde 22 59,5 75 60,0 109 54,8 69 62,2 18 46,2 293 57,3 
Regulação do trabalho 23 62,2 74 59,2 102 51,3 69 62,2 22 56,4 290 56,8 
Negociação do Trabalho 25 67,6 72 57,6 88 44,2 62 55,9 24 61,5 271 53,0 
Planejamento e Orçamento 14 37,8 53 42,4 90 45,2 56 50,5 22 56,4 235 46,0 
Realizar concursos e 
processos seletivos públicos 21 56,8 50 40,0 81 40,7 51 45,9 21 53,8 224 43,8 
Elaboração/revisão de Planos 
de carreira, cargos e salários 19 51,4 43 34,4 59 29,6 35 31,5 11 28,2 167 32,7 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 
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Adesão ao ProgeSUS 

 

Este bloco buscou identificar os principais avanços na estruturação da área de gestão do trabalho 

e educação na saúde com a adesão ao ProgeSUS, bem como possíveis limitações dos 

componentes do programa, percebidos pelos gestores das secretarias.  

iiiii 

 

Aos se inquirir os gestores quanto à percepção de mudanças na estruturação da área de gestão, 

60,5% dos gestores da região Norte responderam afirmativamente à esta questão. A região 

Centro-Oeste, por sua vez, se destacou como aquela com o maior percentual de gestores que não 

observaram mudanças com a adesão ao programa. Vide tabela abaixo. 

Tabela 1.49 - ProgeSUS*: percepção de mudanças após adesão segundo região. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 23 60,5 64 50,4 96 47,5 60 53,1 20 51,3 263 50,7 
Não 8 21,1 26 20,5 47 23,3 22 19,5 14 35,9 117 22,5 
NS/NR 7 18,4 37 27,1 59 29,2 31 27,4 5 12,8 139 26,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

A tabela seguinte apresenta o grau de importância atribuído aos componentes do ProgeSUS pelos 

gestores que afirmaram perceber mudanças na área da gestão em função do ProgeSUS. Cumpre 

esclarecer que o grau 1 corresponde à uma menor importância, enquanto o grau 5, maior 

importância. Observou-se uma maior valorização para o componente “financiamento para 

aquisição   de   equipamentos   de   informática   e   mobiliário”,   obtendo   a   maior   média   em   todas   as  

regiões. Contudo, a maior média de importância entre as regiões foi observada na região Norte 

(2,50). A menor importância atribui-se  ao   componente   “sistema  de   informação  gerencial   para   o  

setor  de  gestão  do  trabalho  e  da  educação  no  SUS”,  com  menor  média  percebida,   também,  na  

região Norte (1,59). 

  



88 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

Tabela 1.50 - ProgeSUS*: grau de importância dos componentes segundo região. Brasil, 2012 

Componentes Grau de 
importância  

N=263; NS/NR=11 

Região 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 
Estruturação da gestão do 
trabalho e da educação no 
SUS – financiamento para 
aquisição de equipamentos 
de informática e mobiliário 

1 0 14 13 6 5 
2 11 20 29 28 5 
3 11 27 48 25 10 

Média 2,50 2,21 2,39 2,32 2,25 

Sistema de informação 
gerencial para o setor de 
gestão do trabalho e da 
educação no SUS 

1 14 23 43 31 5 
2 3 23 35 19 11 
3 5 15 13 9 4 

Média 1,59 1,87 1,68 1,63 1,95 

Qualificação da equipe da 
gestão do trabalho e da 
educação no SUS 

1 7 22 31 19 8 
2 5 18 26 13 4 
3 10 21 33 27 8 

Média 2,14 1,98 2,02 2,14 2,00 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

O principal aspecto para a qualificação e estruturação do trabalho e da educação na saúde 

apontado pelos gestores de todas as regiões foi o curso de especialização em gestão do trabalho 

e da educação na saúde que contribuiu para a qualificação dos processos de gestão. 

Os aspectos que agregaram menor importância foram: o quantitativo de profissionais capacitados 

foi suficiente, nas regiões Norte, Sudeste e Sul; o financiamento foi suficiente para reestruturação 

da infraestrutura da área, na região Nordeste e; o sistema de informação gerencial disponibilizado 

apoiou os processos de planejamento de RHS, na região Centro-Oeste. Vide tabela a seguir 
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Tabela 1.51 - ProgeSUS*: principais aspectos para a qualificação e estruturação do trabalho e da educação 
na saúde. Brasil, 2012 

Principais aspectos 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 
N % N % N % N % N % 

O curso de especialização 
contribuiu para a qualificação dos 
processos de gestão 

22 57,9 66 52,0 83 41,1 50 44,2 21 53,8 

O desenvolvimento e a oferta de 
ferramentas de informação 
apoiaram a gestão do trabalho e 
da educação na saúde 

18 47,4 44 34,6 71 35,1 41 36,3 16 41,0 

Promoveu a fixação de 
profissionais 16 42,1 47 37,0 66 32,7 37 32,7 16 41,0 

O financiamento foi suficiente para 
aquisição de equipamentos e 
mobiliário 

13 34,2 45 35,4 64 31,7 32 28,3 13 33,3 

O sistema de informação gerencial 
disponibilizado apoiou os 
processos de planejamento de 
RHS 

11 28,9 40 31,5 60 29,7 25 22,1 9 23,1 

O financiamento foi suficiente para 
reestruturação da infraestrutura da 
área 

9 23,7 26 20,5 39 19,3 32 28,3 13 33,3 

O quantitativo de profissionais 
capacitados foi suficiente 4 10,5 27 21,3 38 18,8 25 22,1 13 33,3 

NS/NR 28 73,7 88 69,3 158 78,2 85 75,2 29 74,4 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

Em relação ao quantitativo de profissionais das secretarias de saúde que participaram do curso de 

especialização, observa-se que a maior parte dos gestores da região Sul afirmaram que apenas 

uma pessoa participou (21,2%). Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste destaca-se a 

participação de quatro ou mais profissionais no curso (15,8%, 18,9% e 25,6%, respectivamente). 

A região Sudeste mostra-se como um diferencial, posto que a maior parte referiu a não 

participação da Secretaria no curso (20,3%).  
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Tabela 1.52 - ProgeSUS*: quantitativo de profissionais participantes do curso de especialização em gestão 
do trabalho e educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Quantitativo de 
profissionais 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Um participante 5 13,2 19 15,0 29 14,4 24 21,2 3 7,7 80 15,4 
Dois participantes 4 10,5 18 14,2 20 9,9 10 8,8 3 7,7 55 10,6 
Três participantes 5 13,2 3 2,4 10 5,0 10 8,8 4 10,3 32 6,2 
Quatro ou mais participantes 6 15,8 24 18,9 27 13,4 9 8,0 10 25,6 76 14,6 
A SMS não participou 6 15,8 21 16,5 41 20,3 24 21,2 7 17,9 99 19,1 
NS/NR 12 31,6 42 33,1 75 37,1 36 31,9 12 30,8 177 34,1 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

Para os gestores da região Norte, a principal mudança em decorrência da participação no curso 

foi a reestruturação do organograma (28,1%), enquanto que para os gestores da região Nordeste 

foi a criação da área de gestão do trabalho e educação na saúde (28,3%). Nas demais regiões a 

reestruturação da equipe obteve os maiores percentuais de referenciação, conforme aponta a 

tabela 53. 

 
Tabela 1.53 - ProgeSUS*: principais mudanças após participação no curso de especialização em gestão do 
trabalho e educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Mudanças percebidas 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Houve a reestruturação da equipe 6 18,8 27 25,5 42 26,1 28 31,5 11 34,4 114 27,1 
A área gestão do trabalho e educação 
foi criada 6 18,8 30 28,3 29 18,0 19 21,3 9 28,1 93 22,1 
Houve a reestruturação do 
organograma 9 28,1 19 17,9 28 17,4 25 28,1 9 28,1 90 21,4 

Houve a reestruturação da área física 6 18,8 21 19,8 33 20,5 14 15,7 9 28,1 83 19,8 
Outra 6 18,8 14 13,2 12 7,5 8 9,0 4 12,5 44 10,5 
NS/NR 20 62,5 61 57,5 105 65,2 47 52,8 14 43,8 247 58,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

A tabela 54 apresenta as principais contribuições dos profissionais após participação no curso de 

especialização em gestão do trabalho e da educação na saúde. É possível identificar que, nas 

regiões  Norte  e  Sul,  a  contribuição  mais  referida  foi  a  de  “promover  a  integração  dos  setores  da  

saúde  e  da  educação”.  Na  Nordeste,  as  duas  igualmente  mais  referidas  foram  “propor  e  elaborar  

políticas de formação e desenvolvimento profissional para  a  área  da  saúde”  e  “planejar,  coordenar  

e  apoiar  as  atividades  relacionadas  ao  trabalho  e  educação  na  saúde”.  Esta  última  também  foi  a  
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mais referida pelas secretarias da região Sudeste. Para as secretarias da Centro-Oeste, as duas 

igualmente mais referidas  foram  “promover  a  integração  dos  setores  da  saúde  e  da  educação”  e  

“planejar,  coordenar  e  apoiar  as  atividades  relacionadas  ao  trabalho  e  educação  na  saúde”.   

Tabela 1.54 - ProgeSUS*: principais contribuições com a participação no curso de especialização em 
gestão do trabalho e educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Contribuições 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

N=32 % N=106 % N=161 % N=89 % N=32 % 
Propor e elaborar políticas 
de formação e 
desenvolvimento 
profissional para a área da 
saúde 

18 90,0 58 69,0 84 97,7 47 78,3 18 90,0 

Planejar, coordenar e 
apoiar as atividades 
relacionadas ao trabalho e 
à educação na área da 
saúde 

18 90,0 58 69,0 85 98,8 44 73,3 20 100,0 

Promover a integração dos 
setores da saúde e da 
educação para melhoria 
das condições de trabalho 
no sentido de fortalecer as 
instituições formadoras e 
de profissionais atuantes 
na área 

19 95,0 51 60,7 84 97,7 46 76,7 20 100,0 

Participar de processo de 
seleção para cursos, 
treinamentos e atividades 
de acordo com a área 
específica  

18 90,0 50 59,5 70 81,4 40 66,7 14 70,0 

Promover a articulação 
com os órgãos 
educacionais, entidades 
sindicais e os movimentos 
sociais 

17 85,0 48 57,1 67 77,9 41 68,3 15 75,0 

Criação/articulação de 
espaços de negociação 
entre gestores e 
trabalhadores 

9 45,0 38 45,2 55 64,0 32 53,3 15 75,0 

Elaboração de proposta de 
plano de carreiras, cargos 
e salários 

15 75,0 37 44,0 46 53,5 30 50,0 14 70,0 

Não foi observado 
resultado específico em 
função da participação no 
curso 

4 20,0 11 13,1 10 11,6 9 15,0 4 20,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Plano de cargos, carreiras e salários  

 

Neste bloco estão descritos os resultados das questões relacionadas à existência e às principais 

características dos modelos de PCCS das secretarias de saúde. 

iiiii 

 

O gráfico abaixo apresenta os resultados segundo grandes regiões do país, no qual se observa 

que das secretarias da região Sul, 49% possuem PCCS geral e 11% possuem PCCS específico. 

Dos gestores das secretarias localizadas na região Norte, Centro-Oeste e Nordeste, a maior parte 

indicou existência de PCCS específico da saúde (83%, 73% e 48%, respectivamente). Destaca-

se, ainda, o alto o percentual de secretarias das regiões Sul, Sudeste e Nordeste que apontaram 

inexistência de PCCS (62% e 51%, respectivamente). 

Gráfico 1.14 - Existência de plano de cargos, carreira e salários segundo regiões. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Os principais motivos para não implantação de PCCS específicos da saúde apontados pelos 

gestores de todas as regiões foram: a inexistência de uma política de gestão que contemple a 

implantação de PCCS e a falta de autonomia da secretaria para elaborar o plano. 

Nos grupos focais realizados com gestores da área, de diferentes regiões, foram apontadas 

diversas dificuldades para a implantação de PCCS, tais como a pluralidade de vínculos e a 
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contratação externa para elaboração do plano, apontada, principalmente, por gestores da região 

Sul. 

“As  dificuldades  que  nós  tivemos  é  que  como  a  secretaria tem o quadro próprio, (...) tem o pessoal 
CLT e estes não poderiam entrar no quadro, ou seja, 50% da secretaria não estaria nesse 
quadro...  essa  foi  a  nossa  maior  dificuldade.”  (Região Sul) 

“Precisa-se da vontade política, sindical, etc... para que a gestão do trabalho seja pauta, sem ela, 
não vai se discutir PCCS (...) Mas, no meu ver, estamos começando a casa pelo telhado. O PCCS 
é apenas um aspecto da gestão do trabalho. Queremos colocar dentro do modelo antigo o que 
não cabe mais. Temos hoje diversas  maneiras   de   vínculos,   precarização   do   trabalho.”   (Região 
Sul) 

“A motivação do PCCS já sumiu porque tem empresas fazendo planos. Empresas externas. Não é 
plano para a saúde, é para o município. Não se considera as especificidades. É um pacote, é uma 
mercadoria. E não avançou. Houve a necessidade de um instituto próprio. Vemos a necessidade 
de  o  ministério  estar  à  frente  sim,  para  que  as  diretrizes  locais  não  sejam  bandeira  de  governo.”  
(Região Sul) 

 

Outros entraves para implantação de PCCS apontados são de ordem financeira, tanto no que 

compete à Lei de responsabilidade fiscal quanto ao impacto no orçamento. Este último muitas 

vezes é desconhecido do gestor, o que imprime a necessidade de estudos avaliativos acerca do 

mesmo. 

 

“Difícil  uma  prefeitura  não ter um PCCS (geral). Só que a saúde tem um grau de complexidade 
que não cabe dentro desse quadro geral. Se não fizermos discussão sobre a Lei de 
responsabilidade fiscal, não há plano que dê. O estudo de impacto vai apontar que não pode. Não 
conseguiremos colocar na mesma caixa: servidores, CLTs.”  (Região Sul) 

“Ponto  crucial  é  o  orçamento.  Como  trabalhar  os  15%  da  saúde.  Como  fazer  um  plano  com  esse  
orçamento? Se a folha de pagamento não estivesse nesses 15%... não vejo possibilidade de 
PCCS nacional. Os municípios têm sua peculiaridade, principalmente de orçamento. As 
discussões  deveriam  ser  regionalizadas,  pois  perdemos  para  os  municípios  vizinhos,  virou  leilão.”  
(Região Sul) 

“A  vontade  política  existe,  mas  hoje  não  temos  recurso.  O  financiamento  da  saúde é o que mais 
atrapalha hoje e acaba interferindo na fixação. O profissional não visualiza uma perspectiva de 
uma carreira, e a gente, por conta disso, consegue atrair, mas não consegue fixar, ele (o 
profissional de saúde) infelizmente fica um tempo conosco  e  vai  embora.”  (Região  Norte) 

No que tange ao ano de implantação dos PCCS específicos para o setor saúde, nota-se que da 

região Centro-Oeste, a maior parte das secretarias de saúde (42,1%) implantou o plano no 

período 2007-2011. Nas demais regiões, a maioria dos planos foram implantados a partir de 

2011..  
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Tabela 1.55 - Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: ano de implantação segundo 
região. Brasil, 2012 

Ano 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=24 % N=45 % N=37 % N=12 % N=19 % N=137 % 

Até 2002 1 4,2 3 6,7 5 1,3 1 8,3 2 10,5 12 8,8 
2003 a 2006 5 20,8 4 8,9 5 1,3 0 0,0 3 15,8 17 12,4 
2007 à 2010 4 16,7 9 20,0 5 1,3 2 16,7 8 42,1 28 20,4 
A partir de 2011 6 25,0 11 24,4 7 1,9 3 25,0 3 15,8 30 21,9 
NS/NR 8 33,3 18 40,0 15 4,0 6 50,0 3 15,8 50 36,5 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

A pesquisa também procurou identificar a incorporação das Diretrizes Nacionais da MNNP-SUS 

na construção dos PCCS específicos da saúde. Destaca-se a região Norte como àquela com 

maior percentual de utilização das diretrizes (58,3%), seguida da região Centro-Oeste (47,4%). 

Nas demais regiões esse percentual foi inferior à 45%.  

Tabela 1.56 - Plano de cargos, carreira e salários específicos do setor saúde: incorporação das diretrizes 
nacionais da MNNP-SUS* segundo região. Brasil, 2012 

Incorporação das 
diretrizes 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N=24 % N=45 % N=37 % N=12 % N=19 % N=137 % 

Sim 14 58,3 19 42,2 13 35,1 5 41,7 9 47,4 60 43,8 
Não 1 4,2 5 11,1 7 18,9 2 16,7 8 42,1 23 16,8 
NS/NR 9 37,5 21 46,7 17 45,9 5 41,7 2 10,5 54 39,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

Nos grupos focais, foi consensual que as diretrizes são muito gerais e inespecíficas e que ante às 

diversidades existentes no território nacional se faz necessária uma discussão de PCCS 

regionalizada. 

“O   Ministério   da   Saúde   tem   de   rever   a   posição   que   vem   de   Brasília. A discussão deve ser 
regional, e não pode ser jogada lá de cima para nós cumprirmos.”  (Região Sul) 

“O  estado  precisa  pactuar a nível do SUS e a discrepância entre as localidades é muito grande, 
uma  dissonância  entre  os  profissionais.”  (Região Sudeste) 

“Eu   penso que tem muito valor essas diretrizes nacionais. Mas eu acho que essas diretrizes 
nacionais, seja do Ministério, seja da mesa, elas precisam olhar as diversidades dos municípios. 
Não adianta ter meta nacional, diretriz nacional com a diferença de tamanho dos municípios. 
Precisa ter a diretriz nacional, mas ela tem que se adaptar às especificidades do município, tem 
que haver adaptações em cada localidade. Tem diferenças de dinheiro, de tamanho, de 
problemas. Eu acho que é válido, mas isto está sendo  discutido  fragmentado.”  (Região Sudeste) 
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Ao serem questionados acerca dos aspectos contemplados para a progressão na carreira, os 

mais citados pelos gestores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram: oportunidades de 

desenvolvimento associadas à educação permanente e o tempo de serviço e tempo de serviço. 

Os gestores das demais regiões destacaram: os resultados da avaliação de desempenho 

profissional e tempo de serviço. 

Quando perguntados sobre a existência de discussão de modelos de PCCS para a saúde 

diferenciados, 68%, 53%, 42%, 50% e 64% das regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, respectivamente, referiram a existência de discussão de modelos diferenciados de PCCS. 

Destas secretarias, à exceção da região Sudeste, a maior parte discute PCCS por categoria 

profissional. 

Tabela 1.57 - Plano de cargos, carreira e salários: existência de discussão de modelos diferenciados por 
categoria profissional ou nível de escolaridade segundo região. Brasil, 2012 

Discussão de modelos 
diferenciados 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 
Sim. PCCS por categoria 
profissional  17 44,7 46 36,2 49 24,3 39 34,5 13 33,3 164 31,6 
Não existe/não está em 
discussão 4 10,5 30 23,6 69 34,2 38 33,6 11 28,2 152 29,3 
Sim. PCCS por nível de 
escolaridade  9 23,7 21 16,5 36 17,8 17 15,0 12 30,8 95 18,3 

NR/NS 8 21,1 30 23,6 48 23,8 19 16,8 3 7,7 108 20,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014 

 

Do total de secretarias que discutem sobre planos diferenciados, a maior parte afirmou a 

existência de comissão específica para tratar do tema, com destaque para a região Nordeste que 

apresentou o maior percentual (59,7%). Destaca-se que, em todas as regiões, que apenas uma 

pequena parte dos respondentes afirmaram discutir sobre a questão nas MNP-SUS.  

  



96 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Tabela 1.58 - Plano de cargos, carreira e salários: constituição de comissão específica para discussão de 
modelos diferenciados segundo região. Brasil, 2012 

Existência de comissão 
para discussão de 

modelos diferenciados 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N=26 % N=67 % N=85 % N=56 % N=25 % N=259 % 

Sim 12 46,2 40 59,7 38 44,7 25 44,6 16 64,0 131 50,6 
Não 4 15,4 10 14,9 18 21,2 11 19,6 3 12,0 46 17,8 
A discussão aconteceu 
(está acontecendo) em 
outro espaço de negociação 

6 23,1 7 10,4 17 20,0 9 16,1 3 12,0 42 16,2 

A discussão aconteceu 
(está acontecendo) na 
MNNP-SUS* 

2 7,7 6 9,0 6 7,1 7 12,5 0 0,0 21 8,1 

NR/NS 2 7,7 4 6,0 6 7,1 4 7,1 3 12,0 19 7,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Não obstante à existência de discussão de modelos específicos de PCCS em grande parte das 

secretarias de saúde de todas as regiões, mais de 70% dos respondentes, de todas as regiões, 

afirmaram que consideram viável uma carreira para todos os profissionais, conforme tabela 

abaixo.  

Tabela 1.59 - Plano de cargos, carreira e salários específicos da saúde: viabilidade de modelos 
diferenciados, segundo região. Brasil, 2012 

Viabilidade 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Para todos os profissionais 31 81,6 104 81,9 150 74,3 84 74,3 30 76,9 399 76,9 
Para todos os níveis de 
atenção 3 7,9 10 7,9 21 10,4 16 14,2 3 7,7 53 10,2 

Sim. Carreira municipal 2 5,3 9 7,1 16 7,9 7 6,2 3 7,7 37 7,1 
Sim. Carreira estadual 1 2,6 7 5,5 3 1,5 2 1,8 1 2,6 14 2,7 
Sim. Carreira federal 1 2,6 7 5,5 3 1,5 2 1,8 1 2,6 14 2,7 
Somente para atenção básica 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 2,6 2 0,4 
Somente para o nível 
hospitalar 0 0,0 1 0,8 3 1,5 1 0,9 0 0,0 5 1,0 

Somente para médicos 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,2 
Não sei 2 5,3 4 3,1 12 5,9 6 5,3 2 5,1 26 5,0 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Nos grupos focais, no que compete à viabilidade de um PCCS diferenciado e/ou específico por 

categoria profissional e/ou nível de atenção, não há um consenso entre os gestores das diferentes 

regiões. No entanto, foi possível notar que os gestores da região Centro-Oeste mostraram-se 

reticentes, embora apresentem experiências de planos por escolaridade. Os gestores da região 

Sul estabeleceram um dissenso e a discussão se acalorou quando debatida esta temática, tendo 
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em vista que parte dos participantes mostrou-se favorável a carreiras específicas de médicos, por 

exemplo, enquanto outros manifestaram-se estritamente contrários a planos específicos por 

categorias. 

Os gestores da região Norte, Nordeste e Sudeste ressaltaram a necessidade de se discutir acerca 

da temática. Contudo, relataram vivenciar dificuldades para implantação de um PCCS único para 

a saúde, visto que a categoria médica se exclui do processo de negociação coletivo e articula 

benefícios próprios junto ao governo.  

 

“Temos   que   considerar   as   diferenças   de   cada   profissional.   A   realidade   não   é   todos   ganharem  
igual. Não dá para ir contra o mercado. Precisamos diferenciar o  médico,  por  exemplo.”  (Região 
Sul) 

“Item que considero bastante objetivo (para criação de PCCS) é o tempo de formação. Seria um 
critério. Se exige mais tempo de formação, tem mais complexidade, maior dificuldade de terminar 
a  formação.”  (Região Sul) 

“A   nossa   discussão   é   a   seguinte:   [...] agrupa de acordo com a escolaridade. O que acontece 
também é a questão da categoria médica. Tem a discussão sobre os outros profissionais que 
fazem a graduação e entram no mercado de trabalho e o médico faz a graduação e tem que fazer 
uma residência. Então, lá no meu estado acabou-se criando uma quarta categoria para aqueles 
em que além da graduação, há a exigência de uma especialização extra. Entram então, o auditor, 
sanitarista, médico  e  dentista.”  (Centro-Oeste) 

 “Existem dois planos: um especificamente dos médicos e outro para os demais (profissionais de 
saúde). [...]. Eles (os médicos) têm poder de barganha e conseguiram alterar a lei e colocaram 
mais incentivos no plano deles. O PCCS deles já se dá por titulação e ganharam mais incentivos 
para qualificação.”  (Região  Norte) 

“A  discussão  na  mesa  culminou  no  [...]  Plano  de Cargos, Carreiras e Remuneração (instituído por 
lei). Os médicos não concordaram com a remuneração deles. [...] Era igual pra todos os 
profissionais. [...] Os médicos fizeram negociação paralela à lei, a assembleia legislativa 
concordou [...] O salário deles   foi   para  R$  2.500.  O  nosso  permaneceu  em  R$  1.200.”   (Região  
Nordeste) 
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Avaliação de desempenho 

 

Neste bloco discute-se acerca da existência e as principais características de processos de 

avaliação de desempenho utilizados pelas secretarias de saúde.  

iiiii 

 

Ao averiguar sobre a existência de processo de avaliação de desempenho, notou-se que dos 

gestores das secretarias das regiões Norte e Centro-Oeste, a maior parte relatou possuir a 

existência de um processo específico para o setor da saúde (65,5% e 52,4% respectivamente). A 

maioria dos gestores das regiões Nordeste e Sudeste relatou não realizar AD. Diferente das 

demais, a maior parte das secretarias investigadas da região Sul (54,4%) utiliza um processo de 

avaliação geral para todos os setores. Vide gráfico 15. 

Gráfico 1.15 - Processo de avaliação de desempenho: existência e abrangência segundo região. Brasil, 
2012 

 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Do total de secretarias que desenvolvem processo de AD específica para o setor saúde (n=123), 

cerca de 64,7%, 52,8% e 54,5% das secretarias da região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, 

respectivamente, implementaram o processo a partir de 2007. Destaca-se que a maior parte dos 

gestores das regiões Nordeste e Sul (47,2% e 47,8%, nesta ordem) não souberam precisar o 

período de implantação. 
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Gráfico 1.16 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: ano de implantação segundo 
região. Brasil, 2012 

 
 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Grande parte dos gestores das secretarias que afirmaram a utilização de AD específica da saúde, 

de todas as regiões brasileiras, afirmaram a inclusão do trabalhador nesse processo de avaliação. 

Destaque para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em que mais de 80% dos gestores 

afirmaram a participação do trabalhador.  

O gráfico 17 apresenta os principais aspectos contemplados em função dos resultados da AD 

específica para a saúde. Destaca-se que na região Nordeste, os resultados da AD dos servidores 

da saúde serviram para orientar a reestruturação do trabalho nas secretarias de saúde envolvidas 

com a pesquisa (81,3%);;   na   Sudeste   “oportunidades   de   desenvolvimento   profissional”   foi o 

aspecto mais indicado. 

Na região Sul, a maioria dos gestores citaram a progressão na carreira e oportunidades de 

desenvolvimento profissional, assim como na Nordeste, na qual se acresce o pagamento de 

gratificações, que também foi citado por grande parte dos gestores. Na região Centro-Oeste 

observou-se uniformidade em três dos quatro aspectos listados. A menor indicação foi a 

progressão na carreira.  
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Gráfico 1.17 - Processo de avaliação de desempenho: utilização dos resultados segundo região. Brasil, 
2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Mesa de negociação do trabalho 

 

Este bloco ocupou-se em descrever acerca da existência e das características de mesas de 

negociação permanente em secretarias estaduais e municipais de saúde. 

iiiii 

 

Em todas as regiões, a maior parte das secretarias de saúde não possui mesa de negociação 

implantada. A região Centro-Oeste é aquela que possui o maior percentual de secretarias com 

mesa de negociação instalada (38,5%), das quais 40% não está em funcionamento. Destaca-se 

também a região Norte pelo relevante percentual de respondentes que relataram a intenção de 

instalar a mesa (21%). Entre todas as regiões, a região Sudeste foi aquela que apresentou maior 

percentual de gestores que não sabem o que é a mesa e de não respondentes (7,9% e 19,3%, 

respectivamente). 

Gráfico 1.18 - MNP-SUS*: implantação e situação segundo região. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Ao serem questionados sobre a existência de outros espaços de negociação do trabalho, os 

gestores das regiões Norte e Centro-Oeste, em sua maioria (23,7% e 23,1%, nesta ordem) 

disseram que não há outros espaços e que os conflitos não são resolvidos. Os gestores das 
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demais regiões, majoritariamente, afirmaram que utilizam as reuniões do conselho de saúde para 

negociar. 

Não obstante à existência de mesas, gestores participantes dos grupos focais regionais 

apontaram alguns entraves que têm inviabilizado o processo de negociação. 

 

“As  coisas  andam  quando  tem a mesa. A grande importância do Ministério da Saúde é capacitar 
negociadores.  Há  muita  gente  despreparada  à  frente  das  negociações.”  (Região  Nordeste) 

“A  mesa  é  um  espaço  de  negociação  dependendo  de  quem  se  senta  à  mesa.  Existem  mesas  de  
negociação que não tem a secretaria de administração, por exemplo. Depende da estrutura da 
mesa.”  (Região  Centro-Oeste) 

“A   mesa   de   negociação   estadual   foi   muito   bem   implantada   e   divulgada   de   acordo   com   as  
diretrizes do ministério, [...]. Durou apenas uma gestão devido à falta de informação dos novos 
gestores.  Hoje  não  está  contribuindo  para  a  gestão,  porque  não  funciona.”  (Região  Norte) 

“A   nossa   mesa   existe   (estadual)   mas   nunca   funcionou.   A   SES   não   tem   autonomia   na   parte  
financeira, principalmente. Como discutir mesa sem as referências da secretaria de gabinete do 
governador,   secretárias   de   finanças   e   gestão,   que   são   partes   fundamentais   nesse   processo?”  
(Grupo Focal  Norte) 

“O  problema  hoje  é  a  ausência  de  amparo  legal  da  mesa.”  (Região  Norte) 

“Estamos  tentando   implantar  a mesa, mas estamos esbarrando na dificuldade com a Secretaria 
de  Planejamento.”  (Região  Centro-Oeste) 

 

Tabela 1.60 - MNP-SUS*: existência de outros espaços para negociação do trabalho segundo região. 
Brasil, 2012 

Existência de outro espaço para 
negociação do trabalho 

Norte Nordest
e Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Não. Os conflitos não são resolvidos 9 23,7 22 17,3 38 18,8 23 20,4 9 23,1 101 19,5 
Sim. As reuniões do Conselho 
Estadual/Municipal de Saúde 8 21,1 25 19,7 39 19,3 26 23,0 3 7,7 101 19,5 

Sim. No próprio local de trabalho 2 5,3 20 15,7 35 17,3 19 16,8 7 17,9 83 16,0 
Sim. Em sindicatos 5 13,2 14 11,0 24 11,9 10 8,8 6 15,4 59 11,4 
Sim. Nas assembleias com os 
trabalhadores 3 7,9 11 8,7 11 5,4 6 5,3 2 5,1 33 6,4 

Sim. Em outros fóruns 2 5,3 12 9,4 6 3,0 7 6,2 5 12,8 32 6,2 
Não, utiliza-se apenas a mesa 1 2,6   0,0 1 0,5 1 0,9 2 5,1 5 1,0 
NR/NS 8 21,1 23 18,1 48 23,8 21 18,6 5 12,8 105 20,2 
Total 38 100 127 100 202 100 113 100 39 100 519 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Do total de secretarias da região Sudeste que possuem mesa de negociação implantada, a maior 

parte (52,8%) possui regimento interno aprovado. A maioria dos gestores das secretarias de 

saúde das demais regiões afirmou que as mesas implantadas não possuem regimento aprovado. 

Vide tabela a seguir. 

Tabela 1.61 - MNP-SUS*: existência de regimento interno segundo região. Brasil, 2012 

Existência de regimento 
interno 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Sim 2 22,2 16 38,1 19 52,8 14 40,0 6 40,0 57 25,2 
Não 7 77,8 25 59,5 16 44,4 20 57,1 9 60,0 77 34,1 
NS/NR 0 0,0 1 2,4 1 2,8 1 2,9 0 0,0 3 1,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

A tabela a seguir apresenta as instituições que participam das mesas de negociação do trabalho, 

segundo os respondentes. As mais referidas por gestores das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste foram os Sindicatos (22,2%, 20,4% e 21,8% do total de cada região, respectivamente). A 

SMS foi a instituição participante mais citada pelos gestores das regiões Sudeste (23,9%) e Sul 

(20,9%).  

Tabela 1.62 - MNP-SUS*: instituições participantes segundo região. Brasil, 2012 

Instituições que 
participam 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Sindicatos 6 22,2 30 20,4 24 22,0 22 19,1 12 21,8 94 68,6 
Secretaria Municipal de 
Saúde 5 18,5 26 17,7 26 23,9 24 20,9 10 18,2 91 66,4 
Associações de 
trabalhadores 2 7,4 21 14,3 15 13,8 11 9,6 6 10,9 55 40,1 

Conselhos profissionais 4 14,8 18 12,2 11 10,1 11 9,6 5 9,1 49 35,8 
COSEMS 3 11,1 14 9,5 10 9,2 9 7,8 4 7,3 40 29,2 
Secretaria Estadual de 
Saúde 3 11,1 14 9,5 5 4,6 12 10,4 5 9,1 39 28,5 
Ministério da Saúde 
(regional) 2 7,4 8 5,4 6 5,5 10 8,7 5 9,1 31 22,6 

FUNASA (regional) 1 3,7 7 4,8 5 4,6 6 5,2 5 9,1 24 17,5 
ANVISA (regional) 0 0,0 7 4,8 5 4,6 6 5,2 2 3,6 20 14,6 
Outro 1 3,7 2 1,4 2 1,8 4 3,5 1 1,8 10 7,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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No que tange ao período de implantação das mesas de negociação, os resultados do estudo 

apontaram que o maior número de mesas, em todas as regiões, foi implantado no período de 

2009 e 2011. 

Gráfico 1.19 - MNP-SUS*: ano de implantação segundo região. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

No que diz respeito à abrangência da mesa de negociação do trabalho, percebe-se que na região 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste grande parte delas são especificas para o setor da saúde, 

apresentando um percentual de 55,6%, 47,6 % e 60%, respectivamente. Na região Sudeste há 

maior referenciação (41,7%) de mesa para todos os setores. Já a região Sul não apontou 

diferença no que diz respeito a abrangência, perfazendo o mesmo percentual para as mesas 

específicas para saúde e mesas para todos os setores (37,1% cada). 
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Gráfico 1.20 -  MNP-SUS*: abrangência segundo região. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Com relação a existência de mudanças nas relações de trabalho após a implantação da mesa de 

negociação, os gestores da região Sul não perceberam mudanças significativas (51,4%). Já os 

respondentes das secretarias das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste afirmam ter ocorrido 

mudanças, perfazendo os seguintes percentuais: 54,8%, 47,2%, 51,4%, respectivamente. O 

estudo mostrou ainda, equilíbrio entre a percepção e não percepção de mudanças na região Norte 

com um percentual de 44,4 % em cada item.  

Tabela 1.63 - MNP-SUS*: percepção de mudanças após a implantação segundo região. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 
N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Sim 4 44,4 23 54,8 17 47,2 13 37,1 7 46,7 64 28,3 
Não 4 44,4 16 38,1 13 36,1 18 51,4 6 40,0 57 25,2 
NS/NR 1 11,1 3 7,1 6 16,7 4 11,5 2 13,3 16 7,1 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Foi pedido que os gestores atribuíssem um grau de importância, que variou de 1 a 5 (sendo o 

grau 1 o de menor importância), às principais mudanças em decorrência da atuação das mesas 

de negociação do trabalho. O cálculo das médias das respostas apontou como principais 

mudanças para os gestores da região Norte “carreiras/PCCS” (média=4,25); para os gestores da 

Nordeste  e  Sul  foi  “realização de concursos e processos seletivos públicos”  (médias=4,33  e  4,18,  

nesta  ordem).  O  “salário” (média=3,94) foi a mudança mais importante percebida pelos gestores 

da região Sudeste, enquanto que para àqueles da Centro-Oeste   foi   “pendências  

judiciais/trabalhistas”  (média=  3,75).  
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Tabela 1.64 - MNP-SUS*: principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação na 
saúde por média de importância segundo região. Brasil, 2012 

Componentes 
Médias de importância por região 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Realização de concursos e processos seletivos 
públicos 3,75 4,33 3,60 4,18 3,20 

Políticas de desprecarização do trabalho 3,67 3,79 3,64 3,90 2,80 
Carreiras/ PCCS  4,25 3,80 3,88 2,83 3,60 
Jornada de trabalho 3,67 4,16 3,53 3,00 3,20 
Condições de trabalho 3,50 3,60 3,50 3,77 3,50 
Proteção social 2,75 3,63 3,20 3,33 2,33 
Salário 3,50 3,76 3,94 2,42 3,67 
Avaliação de desempenho 2,75 3,90 3,19 3,00 3,40 
Saúde do trabalhador 2,25 4,00 3,63 3,33 3,00 
Solução de conflitos de relações de trabalho 3,00 3,89 3,18 3,45 3,33 
Pendências judiciais/trabalhistas 2,25 3,32 3,20 2,89 3,75 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Nos grupos focais, diversas contribuições da mesa foram apontadas pelos gestores, como se 

notam nas falas a seguir. 

 

“A  Mesa  ajuda  muito,  desde  o  início. É instrumento  poderoso  de  gestão”. (Região Norte) 

“O  PCCS  pode  ser  um  ponto  de  partida  para  a  discussão  da  desprecarização.”  (Região Sul) 

“As  mudanças  no  campo  da  gestão  do  trabalho  são  visíveis,  por  conta  da  mesa  de  negociação,  
desde 2007. [...] instituiu o PCCV (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento). [...] A mesa evolui 
muito bem, mesmo com problemas. A mesa é uma arena de conflitos, que expõe as dificuldades 
acumuladas  ao  longo  do  tempo.”  (Região Nordeste) 

“O   mais   importante   foi   a   possibilidade   da   fala   do   trabalhador. O espaço da mesa deu 
singularidade ao processo democrático dentro do aparelho do Estado. Um toque que nunca 
tínhamos  vivido.”  (Região Nordeste) 

 

O estudo também investigou se os resultados da mesa apontaram para acordos sobre os temas 

em pauta e se verificou, entre os que gestores que apontaram mudanças após implantação da 

mesa (n=64), que 84% respondeu positivamente a essa questão.   

Em todas as regiões do Brasil verificou-se, majoritariamente, a existência de acordo sobre os 

temas de pauta na mesa de negociação do trabalho. 
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Gráfico 1.21 -  MNP-SUS*: estabelecimento de acordo referente às principais mudanças ocorridas na área 
de gestão do trabalho e educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

. 
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Desprecarização do trabalho 

 

Este bloco destinou-se à averiguar o conhecimento dos gestores acerca do protocolo da política 

de desprecarização do trabalho e sua utilização e; os vínculos praticados pelas secretarias de 

saúde das diferentes regiões. 

iiiii 

 

Ao analisarmos, por regiões, as modalidades de contratação de pessoas pelas secretarias de 

saúde, percebe-se,   de  maneira   unânime,   que  os   tipos  mais   referenciados   foram   “Estatutário”   e  

“Cargo  Comissionado”.   

Tabela 1.65 - Modalidades de contratação de recursos humanos praticadas pelas secretarias de saúde 
segundo região. Brasil, 2012 

Tipos de contratação 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Estatutário 36 94,7 115 92,0 159 79,9 106 93,8 33 84,6 449 86,5 
Cargo Comissionado  36 94,7 113 90,4 166 83,4 90 79,6 33 84,6 438 84,4 
Contrato Temporário  34 89,5 103 82,4 137 68,8 62 54,9 32 82,1 368 70,9 
Contrato de prestação de 
serviço  26 68,4 97 77,6 133 66,8 78 69,0 29 74,4 363 69,9 

CLT  21 55,3 55 44,0 113 56,8 78 69,0 10 25,6 277 53,4 
Bolsas de estágios  17 44,7 52 41,6 89 44,7 74 65,5 14 35,9 246 47,4 
Cooperativas 11 28,9 29 23,2 15 7,5 9 8,0 5 12,8 69 13,3 
Fundação Pública 8 21,1 7 5,6 27 13,6 13 11,5 4 10,3 59 11,4 
Organização Social 3 7,9 16 12,8 24 12,1 11 9,7 3 7,7 57 11,0 
OSCIP 5 13,2 9 7,2 18 9,0 10 8,8 1 2,6 43 8,3 
ONG 3 7,9 7 5,6 18 9,0 7 6,2 3 7,7 38 7,3 
Contrato Verbal  0 0,0 7 5,6 2 1,0 1 0,9 2 5,1 12 2,3 
Outros 1 2,6 9 7,2 1 0,5 1 0,9 1 2,6 13 2,5 
Total 38 100,0 125 100,0 199 100,0 113 100,0 39 100,0 514 99,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

No que se refere ao conhecimento do protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS, 

segundo a tabela abaixo, a análise por grandes regiões aponta que, entre os gestores das 

secretarias pesquisadas, a maior parte o desconhece. Destaca-se que os menores percentuais de 

desconhecimento foram observados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. 
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Tabela 1.66 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: conhecimento por parte dos 
gestores segundo região. Brasil, 2012 

Conhecimento do protocolo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 17 44,7 37 29,1 47 23,3 30 26,5 13 33,3 144 27,7 
Não 21 55,3 90 70,9 155 76,7 83 73,5 26 66,7 375 72,3 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

Entre àqueles que disseram conhecer o protocolo, a maior parte dos gestores, de todas as 

regiões, assinalaram aplicar o protocolo de desprecarização para orientar as políticas, com 

destaque para a região Nordeste, em que mais de 78% das secretarias o utilizam. 

Tabela 1.67 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: aplicação para orientação de 
políticas segundo região. Brasil, 2012 

Aplicação do protocolo de 
desprecarização do trabalho 

Norte Nordest
e Sudeste Sul Centro-

Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 12 70,6 29 78,4 35 74,5 20 66,7 8 61,5 104 72,2 
Não 5 29,4 8 21,6 12 25,5 10 33,3 5 38,5 40 27,8 
Total 17 100,0 37 100,0 47 100,0 30 100,0 13 100,0 144 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Quando questionados em relação à Lei de responsabilidade fiscal, mais de 60% dos gestores de 

cada região assinalaram mudanças na contratação de recursos humanos impulsionadas pela Lei 

de responsabilidade fiscal, conforme a tabela abaixo. 

Tabela 1.68 - Lei de responsabilidade fiscal: percepção de mudanças na contratação de recursos humanos 
segundo região. Brasil, 2012 

Mudanças geradas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 27 71,1 83 65,4 133 65,8 74 65,5 31 79,5 348 67,1 
Não 5 13,2 18 14,2 33 16,3 16 14,2 6 15,4 78 15,0 
NS/NR 6 15,8 26 20,5 36 17,8 23 20,4 2 5,1 93 17,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Orçamento/financiamento da gestão do trabalho e da educação na saúde 

 

As questões deste bloco destinaram-se a identificar os aspectos relacionados ao orçamento e 

financiamento da área de gestão do trabalho bem como o nível de autonomia do gestor de RH em 

relação à ordenação e aplicação de recursos financeiros. 

iiiii 

 

Os resultados da análise por grandes regiões apontam que a área de gestão do trabalho das 

secretarias de saúde, de todas as regiões, em sua maioria, possui orçamento próprio, conforme 

apresenta a tabela 69. 

Tabela 1.69 - Existência de orçamento próprio para a área de gestão do trabalho e da educação na saúde 
segundo região. Brasil, 2012 

Existência de orçamento 
próprio 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 27 71,1 83 65,4 133 65,8 74 65,5 31 79,5 348 67,1 
Não 5 13,2 18 14,2 33 16,3 16 14,2 6 15,4 78 15,0 
NS/NR 6 15,8 26 20,5 36 17,8 23 20,4 2 5,1 93 17,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

De acordo com 92,6% dos gestores da região Norte, há incorporação da folha de pagamento no 

orçamento da área de gestão do trabalho. Os percentuais percebidos nas demais regiões, embora 

inferiores ao da região Norte, também mostraram-se elevados. Vide tabela 70. 

 
Tabela 1.70 - Incorporação da folha de pagamento no orçamento da área de gestão do trabalho e da 
educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Incorporação da folha 
de pagamento 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste Total 

N=27 % N=83 % N=133 % N=74 % N=31 % N=348 % 

Sim 25 92,6 66 79,5 112 84,2 61 82,4 25 80,6 289 83,0 
Não 2 7,4 14 16,9 16 12,0 12 16,2 5 16,1 49 14,1 
NS/NR 0 0,0 3 3,6 5 3,8 1 1,4 1 3,2 10 2,9 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Quando questionados acerca de sua autonomia financeira e orçamentária, 77% dos gestores da 

região Centro-Oeste referiram não possuir tal autonomia. O menor percentual foi observado na 

região Sudeste (60,9%), conforme observado no gráfico 22. 

Gráfico 1.22 - Existência de autonomia financeira e orçamentária do gestor da área de gestão do trabalho e 
da educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Com relação ao percentual do orçamento da saúde destinado ao financiamento da área de gestão 

do trabalho e educação, o estudo por grandes regiões mostrou que a maior parte dos 

respondentes não soube informar qual a faixa percentual. Entre os gestores da região Norte que 

souberam informar (n=16), pouco mais de 18% afirmou que a faixa é inferior a 5%; essa indicação 

também foi feita por 15,4% dos 19 gestores da região Centro-Oeste que responderam esta 

questão.  

Tabela 1.71 - Faixa percentual do orçamento da saúde para montante dos recursos da saúde para a área 
de gestão do trabalho e da educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Faixa percentual 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 
Menos de 5% 7 18,4 16 12,6 18 8,9 14 12,4 6 15,4 61 11,8 
Entre 5 e 10% 3 7,9 6 4,7 10 5,0 3 2,7 2 5,1 24 4,6 
Entre 10 e 15% 1 2,6 7 5,5 12 5,9 9 8,0 1 2,6 30 5,8 
Entre 15 e 20% 1 2,6 6 4,7 11 5,4 8 7,1 1 2,6 27 5,2 
Entre 20 e 25% 0 0,0 3 2,4 4 2,0 6 5,3 4 10,3 17 3,3 
Entre 25 e 35% 1 2,6 4 3,1 7 3,5 5 4,4 2 5,1 19 3,7 
Mais de 35% 3 7,9 3 2,4 9 4,5 2 1,8 3 7,7 20 3,9 
NS/NR 22 57,9 82 64,6 131 64,9 66 58,4 20 51,3 321 61,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Outro questionamento foi quanto a opinião do gestor em relação a responsabilidade pelo 

financiamento da área. Cerca de 70% dos gestores de cada região afirmou que a 

responsabilidade deva ser tripartite. 

Tabela 1.72 - Opinião do gestor quanto à composição do financiamento da área de gestão do trabalho e da 
educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Esfera governamental 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Federal, estadual e municipal 27 71,1 93 73,2 140 69,3 81 71,7 30 76,9 371 71,5 
Municipal 3 7,9 10 7,9 10 5,0 8 7,1 1 2,6 32 6,2 
Estadual e municipal 1 2,6 3 2,4 5 2,5 6 5,3 2 5,1 17 3,3 
Estadual 0 0,0 1 0,8 3 1,5 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
Federal 0 0,0 1 0,8 3 1,5 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
NS/NR 7 18,4 19 15,0 41 20,3 16 14,2 6 15,4 89 17,1 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

O tema financiamento foi debatido nos grupos focais. Os principais apontamentos dos gestores 

referiam-se a omissão do governo federal no financiamento. Segundo eles, para que sejam 

instituídas as políticas propostas pelo Ministério da Saúde, o mesmo deveria garantir maior 

repasse de recursos aos municípios.  

 

“O  Ministério  da  saúde  deveria  ajudar  mais  com  financiamento   [...], a discussão da emenda 29, 
liderar  o  processo  e  pactuar.”  (Região Sul) 

“Houve  agora   a   regulamentação dos 12% do estado, e a federação se omitiu nesse ponto [...] 
todos deveriam pactuar a contribuição.”  (Região Sudeste) 

“O  financiamento  até  hoje  está  estagnado.  A  colocação  é  que  era  para  ser  tripartite,  isto  não  está  
muito claro, não está regulamentado. Essa união do estado com o município, como que isso se 
dá? Esse é um assunto que está esquecido, não vem sendo discutido, nem no CONASS e 
CONASEMS. A gente não vê eles pressionando para que isso seja discutido e fica se imaginando 
porque CONASS e CONASEMS representam Estado e município, se não pressionam a união 
para decidir um financiamento? Na minha opinião, não se discute essa questão do financiamento 
tripartite no município, porque o governo não quer discutir a LRF. E se torna uma questão política 
muito  maior”  (Região Centro-Oeste) 
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Educação em saúde 

 

Este bloco procurou identificar a influência dos polos de educação permanente (PEPS) na área de 

gestão da educação em saúde das secretarias de saúde. 

iiiii 

 

A análise por grandes regiões aponta que 41% (n=212) das secretarias de saúde possuem 

referenciação à algum PEPS. A região Sul é a responsável pelo maior percentual de secretarias 

referenciadas com 47,8 %.  

Gráfico 1.23 - Vinculação das secretarias de saúde aos Polos de Educação Permanente do SUS (PEPS) 
segundo região. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Como principais dificuldades enfrentadas pelos PEPS, a análise por região apontou que para os 

gestores da região Norte são: Liberação de recursos financeiros e ausência de reuniões para 

deliberação e acompanhamento dos projetos. Nas demais regiões: Poucos recursos financeiros 

para muitos projetos e, também a liberação de recursos financeiros. 
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Tabela 1.73 - Pólos de educação permanente em saúde: principais dificuldades por média de importância 
segundo região.  Brasil, 2012 

Dificuldades Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, 
que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde 

3,44 2,50 2,70 2,59 2,80 

Ausência/insuficiência de normatização em relação à 
elaboração e execução de projetos 3,18 3,39 2,70 2,60 2,93 

Desorganização da equipe no local 3,54 2,67 2,76 2,63 2,69 
Coordenação do trabalho 3,54 2,89 2,72 2,39 2,53 
Infraestrutura física 3,85 3,27 3,06 2,53 2,75 
Diálogo com as instituições de ensino 3,00 3,07 2,96 2,32 3,13 
Identificação de problemas e prioridades 3,31 2,58 2,71 2,73 2,73 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 3,15 3,47 2,82 2,72 2,67 
Poucos recursos financeiros para muitos projetos 3,92 3,61 3,65 3,23 3,31 
Liberação de recursos financeiros 3,92 3,82 3,62 3,00 3,63 
Execução financeira por parte do PEPS 3,83 3,52 3,19 2,83 3,29 
Relacionamento com as equipes matriciais 3,23 2,69 2,62 2,47 2,46 
Ausência de reuniões para deliberação e acompanhamento 
dos projetos 3,92 3,15 2,63 2,53 2,40 

Existência prévia de Pólos de capacitação para o PSF 3,08 2,79 2,68 2,33 2,62 
Disputas políticas 3,08 3,36 3,10 2,95 3,15 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Em relação aos principais aspectos positivos das formas de apoio do Ministério da Saúde aos 

estados/municípios, a maior indicação, em todas as regiões, foi a existência da portaria nº. 

198/GM/MS, de 13/02/2004, que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

Além desta, também destacaram-se os seguintes aspectos, em cada uma das regiões: Norte - 

participação das SES; Nordeste - Liberação de recursos financeiros; Sudeste e Sul - Articulação 

de uma equipe local e; Centro- Oeste: - Existência prévia de Pólos de Capacitação para o 

Programa Saúde da Família. 
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Tabela 1.74 - Pólos de educação permanente em saúde: aspectos positivos por média de importância 
segundo região.  Brasil, 2012 

Aspectos positivos Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Existência da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que 
instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde 

4,00 3,68 4,07 4,07 3,93 

Articulação de uma equipe local 3,38 3,44 3,58 3,51 3,14 
Dialogo com instituições de ensino 3,00 3,07 3,39 3,25 2,93 
Reuniões para deliberações e acompanhamento dos 
projetos 3,20 3,48 3,50 3,23 3,00 

Coordenação do trabalho  3,10 3,35 3,40 3,00 3,00 
A oferta/regularidade de cursos 3,44 3,50 3,49 3,33 2,79 
Relacionamento com as equipes matriciais 3,10 3,40 3,32 3,27 3,13 
Existência prévia de Pólos de Capacitação para o Programa 
Saúde da Família 3,30 3,23 3,45 2,94 3,40 

Participação das SES 3,90 3,07 3,21 3,35 2,93 
Integração das ações de educação em serviço 3,00 2,77 3,09 2,93 2,86 
Formulação de projetos de educação que atendam à 
demanda local 2,80 2,88 2,85 2,95 2,40 

Infraestrutura física 3,10 3,31 3,42 3,18 2,73 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 3,10 3,43 3,53 3,37 3,00 
Liberação de recursos financeiros 3,33 3,59 3,44 3,23 2,67 
Execução financeira por parte dos PEPS 2,77 3,04 3,53 3,39 3,47 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Opinativas 

 

Este bloco do questionário foi destinado às opiniões dos gestores quanto as políticas 

implementadas pela SGTES. 

iiiii 

 

Acerca da avaliação das políticas implementadas pela SGTES, o ProgeSUS obteve maior 

percentual de aprovação entre todas as regiões, à exceção da região Norte em que a mesa de 

negociação apresentou melhor índice com 44,7 %. O PCCS também destacou-se como uma ação 

da SGTES com alta aprovação na opinião dos gestores. Importante salientar o expressivo 

quantitativo de respostas que indicam o desconhecimento das demais iniciativas e programas da 

SGTES. 
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Tabela 1.75 - Opinião dos gestores de recursos humanos sobre as ações da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde segundo região. Brasil, 2012  
Ações Avaliação Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N==38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N % 

Pró-saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

10 
8 
3 

15 
2 

26,3 
21,1 

7,9 
39,5 

5,3 

56 
14 

4 
48 

5 

44,1 
11,0 

3,1 
37,8 

3,9 

74 
25 

8 
84 
11 

36,6 
12,4 

4,0 
41,6 

5,4 

44 
13 

4 
48 

4 

38,9 
11,5 

3,5 
42,5 

3,5 

13 
7 
1 

15 
3 

33,3 
17,9 

2,6 
38,5 

7,7 

197 
67 
20 

210 
25 

38,0 
12,9 

3,9 
40,5 

4,8 

PET saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

12 
8 
2 

14 
2 

31,6 
21,1 

5,3 
36,8 

5,3 

49 
16 

3 
55 

4 

38,6 
12,6 

2,4 
43,3 

3,1 

72 
15 

8 
98 

9 

35,6 
7,4 
4,0 

48,5 
4,5 

42 
10 

1 
57 

3 

37,2 
8,8 
0,9 

50,4 
2,7 

12 
3 
1 

19 
4 

30,8 
7,7 
2,6 

48,7 
10,3 

187 
52 
15 

243 
22 

36,0 
10,0 

2,9 
46,8 

4,2 

Pró-residências 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

14 
3 
1 

18 
2 

36,8 
7,9 
2,6 

47,4 
5,3 

31 
9 
4 

76 
7 

24,4 
7,1 
3,1 

59,8 
5,5 

44 
9 
8 

133 
8 

21,8 
4,5 
4,0 

65,8 
4,0 

27 
11 

4 
67 

4 

23,9 
9,7 
3,5 

59,3 
3,5 

6 
4 
3 

23 
3 

15,4 
10,3 

7,7 
59,0 

7,7 

122 
36 
20 

317 
24 

23,5 
6,9 
3,9 

61,1 
4,6 

Profaps 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

10 
6 
2 

18 
2 

26,3 
15,8 

5,3 
47,4 

5,3 

32 
7 
4 

78 
6 

25,2 
5,5 
3,1 

61,4 
4,7 

30 
15 

5 
143 

9 

14,9 
7,4 
2,5 

70,8 
4,5 

19 
8 
2 

80 
4 

16,8 
7,1 
1,8 

70,8 
3,5 

5 
4 
5 

22 
3 

12,8 
10,3 
12,8 
56,4 

7,7 

96 
40 
18 

341 
24 

18,5 
7,7 
3,5 

65,7 
4,6 

Programas de capacitação / especialização 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

14 
8 
5 
9 
2 

36,8 
21,1 
13,2 
23,7 

5,3 

55 
24 

4 
37 

7 

43,3 
18,9 

3,1 
29,1 

5,5 

94 
24 
14 
62 

8 

46,5 
11,9 

6,9 
30,7 

4,0 

47 
18 

8 
35 

5 

41,6 
15,9 

7,1 
31,0 

4,4 

16 
7 
2 

11 
3 

41,0 
17,9 

5,1 
28,2 

7,7 

226 
81 
33 

154 
25 

43,5 
15,6 

6,4 
29,7 

4,8 

PCCS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
10 

6 
4 
2 

42,1 
26,3 
15,8 
10,5 

5,3 

58 
16 
12 
35 

6 

45,7 
12,6 

9,4 
27,6 

4,7 

79 
29 
17 
69 

8 

39,1 
14,4 

8,4 
34,2 

4,0 

43 
18 
14 
35 

3 

38,1 
15,9 
12,4 
31,0 

2,7 

15 
10 

5 
6 
3 

38,5 
25,6 
12,8 
15,4 

7,7 

211 
83 
54 

149 
22 

40,7 
16,0 
10,4 
28,7 

4,2 

Mesa de Negociação do SUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

17 
5 
4 

10 
2 

44,7 
13,2 
10,5 
26,3 

5,3 

55 
13 
14 
39 

6 

43,3 
10,2 
11,0 
30,7 

4,7 

70 
28 
17 
77 
10 

34,7 
13,9 

8,4 
38,1 

5,0 

40 
10 
15 
42 

6 

35,4 
8,8 

13,3 
37,2 

5,3 

12 
9 
4 

10 
4 

30,8 
23,1 
10,3 
25,6 
10,3 

194 
65 
54 

178 
28 

37,4 
12,5 
10,4 
34,3 

5,4 

INOVASUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
2 
2 

16 
2 

42,1 
5,3 
5,3 

42,1 
5,3 

54 
11 

6 
49 

7 

42,5 
8,7 
4,7 

38,6 
5,5 

67 
20 

6 
99 
10 

33,2 
9,9 
3,0 

49,0 
5,0 

41 
12 

3 
53 

4 

36,3 
10,6 

2,7 
46,9 

3,5 

14 
4 
2 

16 
3 

35,9 
10,3 

5,1 
41,0 

7,7 

192 
49 
19 

233 
26 

37,0 
9,4 
3,7 

44,9 
5,0 

ProgeSUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
8 
3 
9 
2 

42,1 
21,1 

7,9 
23,7 

5,3 

73 
17 

7 
24 

6 

57,5 
13,4 

5,5 
18,9 

4,7 

106 
27 

8 
52 

9 

52,5 
13,4 

4,0 
25,7 

4,5 

61 
19 

7 
23 

3 

54,0 
16,8 

6,2 
20,4 

2,7 

22 
7 
1 
6 
3 

56,4 
17,9 

2,6 
15,4 

7,7 

278 
78 
26 

114 
23 

53,6 
15,0 

5,0 
22,0 

4,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS.  Brasil, 2013. 
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Em todas as regiões brasileiras, o grau de autonomia do dirigente da área de gestão do trabalho 

para a realização de diferentes atividades da área de recursos humanos mostrou-se maior nas 

atividades ligadas à avaliação de desempenho, capacitação de pessoal e planejamento da força 

de trabalho. 

Analisando a opinião dos gestores de recursos humanos em relação aos instrumentos de gestão, 

a avaliação de desempenho e incentivos diretos e indiretos foram considerados os maiores 

facilitadores para os gestores de todas as regiões, destacando apenas a região Centro-Oeste em 

que O PCCS obteve um alto percentual (64,1%). Nenhum instrumento de gestão foi citado de 

maneira considerável como dificultador da gestão. 
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Tabela 1.76 - Opinião do gestor de RH das secretarias de saúde em relação à implementação de plano de 
cargos, carreiras e salários, avaliação de desempenho, mesa de negociação e incentivos diretos na gestão 
das secretarias de saúde por região. Brasil, 2012 

Instrumentos 
de gestão Avaliação 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

N=38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % 

PCCS 

Facilita a 
gestão 
Dificulta a 
gestão 
Não altera 
Não é 
utilizado 
NS/NR 

27 
0 
1 
5 
5 

71,1 
0,0 
2,6 

13,2 
13,2 

84 
2 
6 

24 
11 

66,1 
1,6 
4,7 

18,9 
8,7 

91 
7 

14 
69 
21 

45,0 
3,5 
6,9 

34,2 
10,4 

67 
2 
8 

28 
8 

59,3 
1,8 
7,1 

24,8 
7,1 

25 
1 
3 
6 
4 

64,1 
2,6 
7,7 

15,4 
10,3 

Avaliação de 
desempenho 

Facilita a 
gestão 
Dificulta a 
gestão 
Não altera 
Não é 
utilizado 
NS/NR 

29 
0 
2 
4 
3 

76,3 
0,0 
5,3 

10,5 
7,9 

96 
1 
5 

18 
7 

75,6 
0,8 
3,9 

14,2 
5,5 

139 
4 
9 

40 
10 

68,8 
2,0 
4,5 

19,8 
5,0 

77 
4 

13 
14 

5 

68,1 
3,5 

11,5 
12,4 
4,4 

24 
2 
0 

10 
3 

61,5 
5,1 
0,0 

25,6 
7,7 

Mesa de 
negociação do 
SUS 

Facilita a 
gestão 
Dificulta a 
gestão 
Não altera 
Não é 
utilizado 
NS/NR 

19 
0 
0 

14 
5 

50,0 
0,0 
0,0 

36,8 
13,2 

76 
2 
8 

33 
8 

59,8 
1,6 
6,3 

26,0 
6,3 

85 
1 

14 
84 
18 

42,1 
0,5 
6,9 

41,6 
8,9 

52 
1 
7 

45 
8 

46,0 
0,9 
6,2 

39,8 
7,1 

20 
0 
1 

15 
3 

51,3 
0,0 
2,6 

38,5 
7,7 

Incentivos 
diretos 

Facilita a 
gestão 
Dificulta a 
gestão 
Não altera 
Não é 
utilizado 
NS/NR 

30 
0 
1 
4 
3 

78,9 
0,0 
2,6 

10,5 
7,9 

93 
2 
3 

21 
8 

73,2 
1,6 
2,4 

16,5 
6,3 

124 
3 
4 

41 
30 

61,4 
1,5 
2,0 

20,3 
14,9 

79 
1 
3 

20 
10 

69,9 
0,9 
2,7 

17,7 
8,8 

30 
0 
1 
5 
3 

76,9 
0,0 
2,6 

12,8 
7,7 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Resultados: grupo focal 
MNNP-SUS 
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O grupo focal realizado com membros da MNNP-SUS objetivou identificar, na visão dos 

representantes dos trabalhadores, os principais avanços e dificuldades do processo de 

negociação, tendo em vista o funcionamento da MNNP-SUS e as implicações desse processo na 

elaboração/implementação de PCCS.  

iiiii 

 

O ponto de partida da discussão desse grupo foi a sustentação dos participantes de que o papel 

da mesa perpassa pela implementação de diretrizes orientadoras acerca dos diversos 

instrumentos e atividades concernentes à gestão do trabalho e educação na saúde, dentre elas o 

PCCS. 

 

“As  mesas   são   para   o   estabelecimento   de   diretrizes   [...],   que   podem   ser   ou   não   incorporadas  
pelos estados e municípios. [...] A mesa discute a necessidade do ponto de vista político. [...] A 
mesa é um espaço político, qualquer resolução dela, quando descentraliza, a disposição política 
nem  sempre  acompanha  a  financeira.  Assim,  a  discussão  sai  da  mesa  e  vai  para  a  secretaria.” 

“Nossas  decisões  não  se  podem  impor,  apenas  referenciar.” 

 

Um dos principais entraves para a implementação das diretrizes pactuadas na mesa, referido 

pelos participantes, é a não regulamentação da negociação e a não obrigatoriedade da aderência 

dos gestores à essas diretrizes.  

 

“A  grande  dificuldade  é  a  falta  da  regulamentação  da  negociação  do  serviço  público”. 

“Desde   2003,   o   processo   todo   tem   sido   aperfeiçoado,   tem   altos   e   baixos.   Mesmo   aqui,   há  
momentos em que a mesa não funciona. E algumas decisões que são tomadas, não passam pela 
questão  da  legalidade”. 

“A  grande  discussão  nossa,  é  criar  uma  política  de  estado.  Obrigatoriedade.  Institucionalizar  esse  
processo.  Enquanto  não  for  assim,  o  gestor  vai  fazer  se  quiser.” 

“Se  tivéssemos  elementos  que  obrigassem  os  gestores  a  utilizar  as  ferramentas para valorização 
dos recursos humanos em saúde,  consequentemente  teríamos  uma  carreira  elaborada.” 

“Não  foi  institucionalizada  a  negociação,  e  os  gestores  tem  o  direito  de  não  pautarem  isso.” 
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Especificamente sobre o PCCS, os participantes elencaram pontos críticos que retardam o avanço 

desse instrumento de gestão tão importante para a valorização do trabalhador de saúde e 

melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

Um dos principais problemas segundo os membros da MNNP-SUS é o financeiro que dificulta a 

implantação de um plano pelos diversos municípios brasileiros, sobretudo os de menor porte. 

 

“Todo PCCS tem impacto financeiro, e isso não passa pela mesa. Então qualquer decisão deve 
ser remetida a outros fóruns e órgãos estaduais que vão discutir o impacto financeiro. [...] As 
secretarias [...] de saúde, que tem boa governabilidade, é que vão decidir se implementarão ou 
não, seguindo a lógica do impacto financeiro.” 

“Dificuldade  maior  é  financeira.  O  financiamento  é  muito  aberto.  Não  se conseguiu definir recursos 
carimbados e vinculados diretamente para a valorização dos trabalhadores de saúde (exclusivo) 
[...] Que os municípios possam pagar, tendo fonte e recursos suficientes para isso. Porque muitos 
municípios não arrecadam suficientemente  para  pagar.” 

 

A precarização do trabalho foi delineada como um importante entrave, na medida em que ela 

dificulta a instalação de uma carreira única para todos os trabalhadores tendo em vista a 

multiplicidade de vínculos existentes. 

 

“A precarização na gestão de saúde leva a você não construir uma carreira, porque você não vai 
investir.” 

“Temos hoje em hospitais pequenos e médios, diversas formas de gestão. Temos serviços 
temporários, fundações estatais de direito privados, cooperativas... Não temos ainda um quadro 
organizado por concursos público para trabalharmos a estrutura da carreira. A mão-de-obra 
começando lá de cima, todas elas são precarizadas e rotativas.” 

 

Destaca-se que os membros da bancada dos trabalhadores veem como essencial a discussão e 

implantação de um piso nacional para os trabalhadores da saúde. Segundo eles, a inexistência de 

um piso inviabiliza o processo de negociação. 
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 “Carreira   precisa   ser   implementada   através   de   servidores,   concursados,   etc.   uma   profunda  
discussão é o piso nacional  para  os  trabalhadores  do  SUS.” 

“Se  existisse  o  piso  da  saúde  como  é  no  magistério  teríamos  finanças  para  o  PCCS.” 

“Precisávamos  de  no  mínimo  um  piso  nacional  para  os  trabalhadores  da  saúde,  para  a  partir  daí  
surgirem as negociações. Enquanto não houver isso, não vai ter mesa que funcione de jeito 
nenhum. Não tem como discutir mesa com vários segmentos quando não há o mínimo para 
negociar.  “ 

 

Para concluir a apresentação de trechos das falas dos membros da MNNP-SUS, destacou-se uma 

fala interessante de um dos participantes que, em grande medida, representa um consenso entre 

os sindicalistas. 

 

“O problema que temos, hoje, concreto, na mesa de negociação, é que estamos fazendo 
negociação numa conjuntura extremamente desfavorável para PCCS. A palavra de ordem não é 
PCCS. O PCCS hoje é meritocracia, bonificações, cargo largo, carreira multifuncional.”  

 

O quadro a seguir apresenta os principais aspectos que representam avanços e dificuldades e 

que foram discutidos pelos participantes desse grupo. 
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Quadro 1.4 - Síntese do grupo focal com representantes dos trabalhadores na MNNP-SUS. Brasil, 2012  
Avanços Dificuldades 

- estabelecimento de diretrizes 
para o PCCS (referencial para 
os entes federativos); 
- discussão de 
políticas/estratégias do ponto 
de vista político; 
- a MNNP-SUS e o projeto do 
DEGERTS são movimentos 
fundamentais para criação de 
uma cultura gestora 
negociante.  
- implantação de 16 PCCS em 
municípios; há 23 em 
andamento; 
- o funcionamento da mesa, 
sem interrupção, há 10 anos. 
 

- impacto financeiro; 
- falta da regulamentação da negociação do serviço público; 
- falta de vontade por parte de alguns governos em negociar 
e manter/funcionar a MNNP-SUS (a MNNP-SUS se mantem 
devido ao esforço do movimento sindical que pressiona para 
que aconteça o processo de negociação); 
- há um número muito pequeno de mesas efetivamente 
funcionando; 
- o processo de negociação não é institucionalizado (deveria 
ser uma política de Estado); 
- precarização do trabalho; 
- diferentes formas de gestão; 
- maior entrave é o financeiro (não se conseguiu definir 
recursos carimbados e vinculados diretamente a valorização 
dos trabalhadores de saúde); 
- legislação omissa; 
- a gestão não tem garantia de continuidade; 
- não autonomia financeira por grande parte dos municípios; 
- inexistência de fundos municipais de saúde; 
- inexistência de um piso nacional para os trabalhadores da 
saúde; 
- priorização das OS em detrimento dos concursos públicos; 
- descumprimento das obrigações por parte do governo 
federal (política salarial, carga horária diferenciada para o 
mesmo trabalhador) – inviabiliza a aplicação das diretrizes. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Resultados: survey 
Regiões QualiSUS
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Este capítulo pretendeu abordar os principais resultados do survey no que compete ao perfil dos 

gestores, estrutura da área, PCCS, mesa de negociação e autonomia gestora, segundo 

estratificação por regiões do QualiSUS-Rede.  

Cumpre esclarecer que o QualiSUS-Rede (Projeto de Investimento para a Qualificação do 

Sistema Único de Saúde) é uma proposta de intervenção, em processo de implementação, que 

objetiva apoiar a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde no Brasil. 

Dentre os municípios que compõem as diferentes regiões QualiSUS-Rede existentes, 64 

participaram desta pesquisa, por meio dos gestores de suas secretarias de saúde. A seguir 

apresentaremos os principais resultados oriundos deste recorte, cujas regiões agrupadas foram: 

Região Metropolitana de Belém (n=4), Região Metropolitana de Recife (n=10), Entre Rios/Piauí 

(n=3), Região Metropolitana I do Rio de Janeiro (n=6), Região do Grande ABC São Paulo (n=6), 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (n=13), 2ª Região de Saúde Metropolitana (n=6), Região 

Metropolitana de Porto Alegre (n=8), Região Metropolitana de Florianópolis (n=5), Entorno 

Sul/Entorno Norte/Pirineus/Unaí (n=2), Fronteira agrícola Juazeiro/Petrolina (n=6), Fronteira 

internacional Dourados-Ponta Porã (n=1). 

iiiii 

 

Perfil do responsável pela área de gestão do trabalho e educação na saúde 

 

O perfil do responsável pela área analisada, entre as regiões QualiSUS, não difere 

substancialmente da análise por tipo de secretaria e segundo regiões brasileiras, porém notam-se 

algumas diferenças. 

Observou-se uma tendência equilibrada em relação à existência de gestores da área tanto do 

sexo feminino quanto masculino em grande parte das regiões analisadas. Entretanto, destaca-se 

que na Região Metropolitana de Belém (n=4) e na região do Pontaporã (n=1) todos os gestores da 

área são do sexo feminino, ao passo que na região Entre Rios/Piauí (n=3) todos são do gênero 

masculino. Nas Regiões Metropolitanas I do Rio de Janeiro e de Porto Alegre a maior parte dos 

gestores são homens.  
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Gráfico 1.24 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
gênero segundo regiões do QualiSUS. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Com relação à idade do responsável pela área, as faixas etárias que se destacaram foram: 40-49 

(18,7%) e 50-59 anos (12,5%). Já os principais cargos ocupados pelos responsáveis da área são 

de Gestor/Diretor/Coordenador (51,6%), Secretário de Saúde (12,5%) e Técnico (4,6%). 

Entre as regiões analisadas, observou-se que a maior parte dos gestores da área se encontram 

até 3 anos no cargo (42%). Destaca-se que no ABC paulista, 67% dos gestores estão no cargo 

entre 3-5 anos. 
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Gráfico 1.25 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: faixa 
etária segundo regiões do QualiSUS. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

 

Estrutura da área de gestão do trabalho e educação na saúde 

 

No que tange à subordinação dos órgãos da área de gestão do trabalho, com exceção das 

regiões Entre Rios/Piauí, Região Metropolitana de Florianópolis e Dourados-Ponta Porã, que 

possuem, majoritariamente, a área de gestão do trabalho subordinada ao Órgão Central de 

Recursos Humanos da Prefeitura, todas as demais regiões possuem a área ligada à Secretaria de 

Saúde.  

Gráfico 1.26 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação segundo 
regiões do QualiSUS. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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Em relação ao nível hierárquico, observou-se predominância de subordinação ligados ao terceiro 

(39%) e segundo escalão (36%), respectivamente. A subordinação ao quarto nível foi referida 

apenas por gestores das Regiões Metropolitanas de Porto Alegre e Florianópolis e regiões 

Entorno Sul/Entorno Norte/Pirineus/Unaí e Fronteira agrícola Juazeiro/Petrolina (n=6). O quinto 

nível foi mencionada por um gestor da Região Metropolitana de Porto Alegre. 

 

ProgeSUS 

 

Em relação à adesão ao ProgeSUS, observou-se que 53% gestores de todas regiões analisadas 

afirmaram a ocorrência de mudanças na estruturação da área de gestão do trabalho. Cabe 

destacar também, o grande número dos que não souberam responder (28%). 

 

PCCS 

 

A análise geral apontou que do conjunto dos gestores das regiões analisadas (n=64), a maioria 

referiu possuir PCCS geral para todos os setores (36%); 34% afirmaram possuir PCCS específico 

para o setor saúde; 20% não possui nenhum tipo de PCCS implantado e; 9% não souberam 

responder. 

Nota-se a partir do gráfico 27, que a maioria dos gestores das regiões do Entorno Sul/Entorno 

Norte/Pirineus/Unaí, 2ª Região de Saúde Metropolitana e Região Metropolitana de Porto Alegre 

indicou a existência de PCCS geral. Àqueles das Regiões Metropolitanas de Belém, Belo 

Horizonte e Recife, por sua vez, majoritariamente, indicaram modelos de PCCS específicos da 

saúde. Destaca-se ainda que todos os gestores das regiões Entre Rios/Piauí (n=3) e Dourados-

Ponta Porã (n=1) afirmaram PCCS setorial da saúde. 
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Gráfico 1.27 - Plano de cargos, carreira e salários: existência segundo regiões do QualiSUS. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Dentre os gestores que responderam que a secretaria possui PCCS específico para a saúde 

(n=22), 50% afirmou incorporar as diretrizes nacionais da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente do SUS. 

Ao serem questionados acerca da existência de discussão de modelos específicos para saúde, 

59% dos gestores respondeu afirmativamente à esta indagação, sendo que destes, 66% discutem 

PCCS por categoria profissional e 34% modelo específico por nível de escolaridade.  

 

Mesa de Negociação do Trabalho 

 

Em relação à existência de mesas de negociação, cerca de 41% afirmaram existir mesa, das 

quais 73% estão em funcionamento. Cabe destacar que, do total de gestores no âmbito das 

regiões QualiSUS, houve uma proporção similar entre os que referiram possuir mesa em 

funcionamento (30%) e os que acenaram para inexistência de mesas instaladas (31%). 

Segundo os resultados, a única região em que nenhum de seus gestores indicou existência de 

mesa foi a Metropolitana de Belém. Vide gráfico 28. 
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Gráfico 1.28 - MNNP-SUS*: implantação e situação segundo regiões do QualiSUS. Brasil, 2012 

 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Entre os que afirmaram a existência de mesas de negociação, 57,7% afirmaram existir regimento 

interno da mesa aprovado; 50% são específicas do setor saúde e a maior parte das mesas foi 

constituída entre 2007 e 2011 (50%).  

 

Desprecarização do trabalho 

 

Com relação aos vínculos de trabalho praticados nas secretaria de saúde das regiões QualiSUS, 

as formas mais referidas foram: cargo comissionado (95%), estatutário (92%), contrato temporário 

(78%) e contrato de prestação de serviço (77%). Não houve referência a utilização de contratos 

verbais por nenhum dos gestores dessas regiões. 

No que tange ao conhecimento dos gestores acerca do Protocolo de desprecarização do trabalho 

da MNNP–SUS, observou-se que a maior parte referiu desconhecê-lo (64%). Entre os que 

afirmaram conhecer (n=23), 87% relataram fazer uso do mesmo, com vistas à orientação das 

políticas de desprecarização do trabalho.  

As principais contribuições do protocolo referem-se à realização de concursos e processos 

seletivos públicos, levantamento das formas de precarização do trabalho no SUS e substituição do 

trabalho precário existente por formas legais de contratação.  
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Financiamento/orçamento da área de gestão do trabalho e educação na saúde  

 

No que compete ao financiamento e orçamento, cerca de 72% dos gestores do conjunto das 

regiões QualiSUS referiu a existência de orçamento próprio da área de gestão do trabalho e 

educação na saúde; 72% dos gestores disseram que não possuem autonomia financeira e 

orçamentária e; 67% acreditam que a responsabilidade do financiamento do setor deva ser das 

três esferas governamentais.  

 

Autonomia do gestor 

 
A partir do questionamento aos gestores quanto à sua autonomia sobre atividades relacionadas 

ao setor de RHS foi possível observar que: mais de 70% dos gestores possui pouca ou nenhuma 

autonomia no que se refere à contratação de pessoal e utilização de recursos financeiros; 61% 

possui pouca ou nenhuma autonomia no planejamento da força de trabalho e; uma maior 

autonomia foi percebida para a atividade de capacitação de pessoal (41%), embora o percentual 

dos que referiram pouca ou nenhuma autonomia tenha sido superior (52%).  
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Discussão
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Neste capítulo pretendeu-se discutir os achados e proceder com análises que possibilitem apontar 

avanços e potencialidades da área, oferecendo indicativos da tendência deste campo da gestão. 

Destaca-se que, nesta etapa, se procurou conjugar os achados desta pesquisa com os resultados 

do estudo realizado em 2008 (ObservaRH/IMS/UERJ, 2008), os quais são considerados, neste 

trabalho, como linha de base para apoiar a análise e a avaliação da políticas de gestão do 

trabalho e da educação na saúde. 

iiiii 

 

A gestão do trabalho e educação na saúde: avanços e perspectivas 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, que institui o SUS, e a promulgação da Lei 

Orgânica da Saúde, nº 8.080, em 1990, o sistema público nacional de saúde iniciou o seu 

desenvolvimento progressivo, com base em princípios e diretrizes norteadoras. Destaca-se a 

diretriz organizativa de descentralização que prevê a transferência e redistribuição de 

responsabilidade e poder de decisão entre os três níveis governamentais, isto é, esfera federal, 

estadual e municipal. 

Com a expansão do SUS, e sobretudo após a Norma Operacional Básica de 1996, a 

descentralização para os municípios tornou-se oficial e prioritária, dotando-os de responsabilidade 

pela organização, coordenação e execução dos sistemas locais de saúde (SUS municipal).  

Dados apontam que a municipalização deu-se, sobretudo, no nível primário de atenção, ao passo 

que quando se trata do atendimento de terceiro nível, especializado e hospitalar, nota-se uma 

maior divisão de responsabilidade entre as esferas governamentais. 

No entanto, ainda argui-se acerca da capacidade gestora do município, até mesmo porque a 

regulamentação do processo de descentralização permanece incompleto, gerando ambiguidade e 

indefinições quanto às responsabilidades das instâncias federadas. E porque a municipalização 

per si não pressupõe a extrapolação de dificuldades de organização e gestão no âmbito local 

(COSTA, 20033 apud CAMPOS, 2005; ObservaRH/IMS/UERJ, 2008). 

Nesse sentido, a municipalização do SUS precisa estar atrelada à uma relação de cooperação 

entre as esferas, de modo a não permitir uma fragmentação do sistema de saúde, isso pois, o 

                                                
3 COSTA, V. Relações Intergovernamentais no Brasil: desenvolvimento recente e perspectivas. In: MEEKISON, J.P. 
Relações intergovernamentais em países federais: uma série de ensaios sobre a prática de governança federal. 
Ottawa: Fórum de Federações, 2003. 
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SUS municipal está integrado a um sistema único nacional. Esta integração, segundo Campos 

(2005, p.427),: 

se daria segundo três racionalidades: a existência de uma legislação superior, 
constitucional, que imporia objetivos e, até mesmo, modos de atender-se ao direito 
à saúde; segunda, o funcionamento de órgãos colegiados em que os próprios 
municípios participariam da definição de políticas e de normas – o mecanismo de 
gestão compartilhada-, e outra, externa aos municípios, decorrente do papel de 
coordenação do sistema que deveria ser exercido pela União e Estados da 
federação. Um espaço de poder compartilhado, órgãos com poder para coordenar 
um sistema com pólos bastante autônomos e uma legislação comum a todos os 
entes federados. Em função disto, União e Estados, por meio de ações de 
governo, deveriam coordenar e manter integrados sistemas municipais que 
formalmente gozam de importante grau de autonomia. 

A possível falha neste mecanismo de integração pode gerar uma destoância entre os interesses 

nacionais   e   os   locais.   De   tal  modo   que   “tende   a   produzir   um   sistema com importante grau de 

heterogeneidade  entre  as  redes  locais  e  regionais”.   

Anterior e em paralelo a esse processo de descentralização, situam-se as transformações sociais 

e econômicas, principalmente no que compete ao campo do trabalho. Este tornou-se mais 

evidente a partir do processo de reestruturação produtiva, caracterizado, sobretudo, pela 

incorporação de tecnologias e outras inovações, almejando-se uma organização e gestão do 

trabalho mais flexível (GARAY; SHEFFER, 20064 apud BRASIL, 2007). 

No âmbito do SUS, este campo ganhou maior visibilidade com a criação, em 2003, da Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde que assumiu a responsabilidade de ordenar 

políticas públicas norteadoras para a gestão do trabalho, formação, qualificação e regulação 

profissional no setor da saúde. Quer-se apoiar a gestão local no gerenciamento do SUS municipal 

e estabelecer uma cooperação que permita uma identidade ao SUS e possibilite a tomada de 

decisão pelos três entes federativos, em uniformidade com os princípios e diretrizes do sistema. 

Neste contexto, esta e outras pesquisas surgem a partir de uma cooperação entre instituições de 

ensino, dada a sua experiência em pesquisa, e à SGTES. O objetivo maior é analisar e avaliar a 

capacidade gestora dos municípios e as políticas instituídas pela SGTES com foco na qualificação 

da gestão do trabalho e educação na saúde. Almeja-se identificar vieses para o progresso dos 

processos e políticas de gestão e melhorias que possam ser perpetuadas. 

Cumpre dizer, inicialmente, que pesquisas anteriores (BRASIL, 2004; ObservaRH/IMS/UERJ, 

2004; 2006a; 2006b; 2008) apontaram uma capacidade gestora de recursos humanos ainda 

incipiente; uma gestão praticada por profissionais pouco ou não qualificados e; a inexistência de 

autonomia do gestor local para a tomada de decisão. 
                                                
4 GARAY, A.; SCHEFFER, B. Reestruturação Produtiva e Desafios de Qualificação: Algumas considerações críticas. 
Disponível em: http://read.adm.ufrgs.br/read05/artigo/garay.htm. Acesso em 03/10/2006. Acesso em 03/10/2006. 
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Tendo em vista que se pretendeu confrontar os resultados da pesquisa realizada em 2008 

(ObservaRH/IMS/UERJ, 2008), com os achados desta pesquisa, é cabível situar que àquela foi 

dirigida aos gestores de recursos humanos das SES, SMS capitais e SMS de municípios com 

população superior a 100 mil habitantes e de municípios com população entre 50 e 100 mil 

habitantes e com mais de 500 postos de trabalho público em saúde. Esta pesquisa, por sua vez, 

foi dirigida exclusivamente aos gestores de secretarias de saúde que aderiram ao ProgeSUS. A 

comparação estrita entre os estudos, portanto, não é aplicável, embora seja possível o 

apontamento de diferenças e similitudes entre elas.  

A pesquisa anterior objetivou entrevistar 337 gestores de estruturas estaduais (n=27), capitais 

(n=25) e municipais (285). A efetivação da pesquisa se deu em 253 delas (88,8%), com 100% de 

cobertura entres as SES e 88,5% entre as capitais. O percentual de adesão foi superior ao 

encontrado nesta pesquisa (80,5%), que apresentou cobertura superior apenas entre as SMS 

capitais (100%). Não obstante, o número de gestores entrevistados em 2012 foi 57,4% maior que 

em 2008. 

A análise do perfil dos gestores da área de gestão do trabalho e educação na saúde apontou para 

a existência de diferentes nomenclaturas para denominação do cargo do responsável pelo setor 

de RH. Nesta pesquisa, pouco mais de 33% dos respondentes afirmaram que o cargo denomina-

se   “gestor”,   “coordenador”   ou   “diretor”.   Esse   percentual   é inferior ao vislumbrado na pesquisa 

anterior (44,3%). Por outro lado, em relação à 2008, o percentual de secretários de saúde 

enquanto responsável pela área aumentou, passando de 4,7% para mais 16,6%. 

Foi constatada a existência de profissionais técnicos, com formação de nível médio à frente da 

área, sobretudo na região Nordeste (7,9%), o que pode significar uma baixa qualificação daquele 

que deve executar atividades complexas, entre as quais, negociação, administração de recursos 

humanos, materiais e financeiros e que requerem, portanto, habilidades e qualificação contínua. 

Ademais, o alto percentual de gestores com tempo no cargo de até três anos parece apontar para 

a manutenção da prática de preenchimento de cargos por indicação política, em detrimento da 

capacidade técnica exigida pelo cargo. 

No que compete às características da estrutura da área, os resultados sugerem maior 

descentralização do órgão de RHS da saúde, que em sua maioria, mostraram-se ligados 

diretamente às respectivas secretarias de saúde. Essa constatação também é corroborada pela 

posição hierárquica desses órgãos no organograma: segundo e terceiro níveis, majoritariamente.  

As atividades citadas pelos entrevistados como sendo as principais exercidas pelos órgãos de 

RHS podem não indicar a realidade da gestão. Isso pois, a observação realizada nos encontros 
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regionais apontam para uma deficiência de conhecimento ou má interpretação dos conceitos 

concernentes às atividades da área, tais como avaliação de desempenho. 

O desconhecimento e o despreparo dos gestores também foi apontada pelos participantes dos 

grupos focais, sobretudo das regiões Centro-Oeste e Sul. 

A adesão ao ProgeSUS concebeu mudanças à área, sobretudo no que compete a estruturação da 

gestão, por meio de financiamento para aquisição de equipamentos, e qualificação da equipe, 

embora os gestores tenham apontado que o número de profissionais qualificados tenha sido 

insuficiente. Da mesma forma, poucas mudanças e contribuições foram percebidas após a 

participação no curso de especialização em gestão do trabalho e educação na saúde, tendo em 

vista que quase 60% dos gestores não souberam apontá-las.  

Por outro lado, o componente do sistema de informação foi avaliado como pouco representativo. 

Imprime-se, portanto, maiores esforços no desenvolvimento de tecnologias de informação na área 

da saúde, pois, estes sistemas enquanto instrumentos gerenciais, podem subsidiar uma tomada 

de decisão fundamentada em evidências (PIERANTONI et al, 2012)  

No que se refere à política de PCCS, em 2008, 47,8% dos respondentes declararam não possuir 

nenhum modelo instituído; 28,9% disseram possuir um plano geral para todos os trabalhadores e; 

20,2% PCCS específico do setor saúde. O cenário em 2012 apresentou diferenças importantes: o 

percentual daqueles que apontaram a inexistência de planos diminuiu para 29,1%; PCCS gerais 

foram apontados por 36,6% e; o percentual de respondentes que indicaram planos específicos 

para o setor saúde aumentou em 28,7%. Vide tabela abaixo. 

Tabela 1.77 - Planos de cargos, carreira e salários: existência e abrangência. Brasil, 2008; 2012 
Existência e abrangência de PCCS 2008 2012 

Sim, geral para todos os setores 28,9% 36,6% 
Sim, específico para o setor saúde 20,2% 26,4% 
Não possui 47,8% 29,1% 
NR/NS 3,2% 7,9% 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
 

Os motivos para não implantação de planos específicos permanecem os mesmos já citados na 

pesquisa anterior, quais sejam: a falta de autonomia das SMS/SES e a falta de uma política local 

de RH que contemple a implantação do PCCS. 

Em corroboro, os gestores participantes dos grupos focais apontaram estas e outras dificuldades 

que inviabilizam a elaboração de uma carreira para os profissionais de saúde. Dentre elas, 

destacam-se: a multiplicidade de vínculos e o privilégio a categoria médica que possui maior 
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poder de articulação e, portanto, negocia diretamente com o governo sem a inclusão das demais 

categorias profissionais. 

A multiplicidade de vínculos, assim como as contratações de RHS via Organizações não 

governamentais (ONGs) e semelhantes, é originária da flexibilização do trabalho, percebida mais 

fortemente no Brasil a partir da década de 1990 (DEDECCA, 2008; PIERANTONI; VARELLA; 

FRANÇA, 2004). 

Os gestores, principalmente das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, chamaram atenção para a 

entrada das Organizações Sociais na saúde. A gestão da saúde por uma entidade não pública 

gera divergências entre os servidores e trabalhadores contratados, que mesmo possuindo o 

mesmo cargo são diferenciados no que compete à remuneração, benefícios etc. Situação que 

dificulta a formulação de um PCCS, tendo em vista a diferenciação dos vínculos.  

No que compete à priorização da categoria médica, já é possível reconhecer movimentos de 

discussão de planos específicos por categoria profissional, principalmente no âmbito das SES 

(52%) e SMS capitais (50%), bem como a existência de modelos de PCCS específicos para 

médicos (regiões Norte, Nordeste e Sul). A partir dos grupos focais foi possível perceber que o 

cenário   atual   de   “supervalorização”   do   médico   tem   gerado   conflitos   internos   e   maior  

distanciamento entre as profissões, gestores e governo.  

É preciso esclarecer que todo esse movimento de discussão tem como pano de fundo um 

panorama em que prevalecem às denúncias da mídia sobre a falta de médicos e filas de espera 

nos serviços do SUS e as maiores dificuldades em se contratar e fixar esse profissional médico, 

sobretudo na Atenção Básica, nível de atenção em que os índices de rotatividade são elevados 

(MAGNAGO, 2012; NEY, 2009; PIERANTONI et al, 2012). Dado esse contexto, se têm percebido 

algumas políticas/propostas sobre maior remuneração, benefícios, programas e políticas 

exclusivas para médicos, de modo atentar corrigir estas distorções. Como exemplo podem-se 

citar: a Portaria nº 2.027 de 25 de agosto de 2011 que dispõe sobre a flexibilização da carga 

horária dos profissionais médicos que compõem as equipes de Saúde da Família e o Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) que visa estimular a formação do 

médico para a real necessidade do SUS e levar esse profissional para localidades mais carentes 

de serviços médicos.  

Ainda como empecilhos para as melhorias na área de gestão do trabalho e implantação de mesas 

de negociação e de PCCS apontaram-se: a falta de mobilização e desconhecimento dos atores 

envolvidos, o subfinanciamento do setor, a ausência de apoio técnico por parte das SES e MS e a 

“falta  de  vontade  política”.   
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A mudança de governo e de gestores da saúde, também foi relatada como entrave para a 

negociação e implantação de PCCS, uma vez que, geralmente, não se dá prosseguimento aos 

processos iniciados na gestão anterior, pois cada governo prioriza diferentes aspectos e áreas.  

Destaca-se que entre os que referiram planos específicos, 44% disseram ter incorporado as 

diretrizes nacionais da MNNP-SUS, em 2012. Percentual inferior ao encontrado em 2008, que foi 

de 56,6%.  

Nos grupos focais, grande parte dos gestores relatou conhecer superficialmente as diretrizes 

nacionais propostas pela Comissão Especial do PCCS-SUS – Portaria nº 626/GM, de 08/04/04 e 

aprovado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, Comissão Intergestores 

Tripartite e referendado pelo Conselho Nacional de Saúde. Foi consensual que as diretrizes 

nacionais são muito gerais e inespecíficas, dificultando sua implantação. 

No que compete à existência de mesas de negociação do trabalho, observou-se que 26,4% das 

estruturas as tem implantadas, sendo que destas, 61,3% estão em funcionamento. Em 2008, a 

existência desse instrumento para negociação foi referido por 27,3% dos respondentes. Do total 

de mesas existentes em 2008, 49,3% eram exclusivas do setor saúde. Na pesquisa atual, esse 

percentual foi de 44%. 

Tabela 1.78 - MNP-SUS*: implantação. Brasil, 2008; 2012 
Existência de mesas 2008 2012 

Sim 27,3% 26,4% 
Não 38,7% 43,5% 
Não, mas está pensando em instalar 14,6% 8,7% 
Não sabe o que é mesa 2,8% 6,0% 
NR/NS 17,0% 15,5% 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
*Mesa de Negociação Permanente do SUS  

A partir da análise dos resultados quanto à implantação de mesas de negociação no âmbito do 

SUS, foi possível perceber que, nos últimos dez anos, o número de mesas cresceu. Este 

movimento pode ser explicado, ao menos em parte, pela reinstalação da MNNP-SUS, em 2003, 

que desde então funciona ininterruptamente e pela valorização desse instrumento de gestão por 

parte da Política de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde.  

Não obstante, apesar dos esforços realizados e percebidos até então, constatou-se, nesta 

pesquisa, que entre as estruturas que aderiram ao ProgeSUS, há um alto percentual de mesas 

existentes não funcionantes (38,7%). Segundo dados de pesquisa realizada por Silva (2012), 

cerca de 59% das mesas de negociação implantadas em todo o território brasileiro estão com 

suas atividades paralisadas. 
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No presente momento, constata-se que o seu processo de instalação, no âmbito 
do SUS, é acanhado e que a articulação entre as mesas de negociação [...] ainda 
não é 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 [...] (SILVA, 2012, p.128). 

Quanto às melhorias impulsionadas pelas mesas, segundo parte dos gestores, em especial, 

aqueles da região Centro-Oeste, as discussões nos espaços de negociação pouco repercutem em 

mudanças na área da gestão do trabalho, em virtude da baixa frequência de encontros, baixa 

densidade e aprofundamento das questões em consequência do desconhecimento de muitos 

participantes acerca dos temas debatidos. Ademais, a inexistência de uma discussão no nível 

regional foi uma queixa recorrente nos grupos focais de todas as regiões. 

Os gestores da região Nordeste, por sua vez, elencaram importantes avanços na área de gestão 

do trabalho após a implantação da mesa de negociação, tais como implantação de PCCS e de 

processos de avaliação de desempenho. Não obstante, a falta de entrosamento entre os diversos 

atores envolvidos na área da gestão do trabalho em saúde gera a exclusão de alguns desses 

atores do processo de negociação e da tomada de decisões e, em alguns casos, na centralização 

das deliberações.  

A negociação como ferramenta de gestão deve ser compreendida como um processo que admite 

a avaliação, análise e pactuação de interesses e prioridades pelos diversos atores sociais 

imbricados no contexto da saúde (BRAGA, 2002). Por outro lado, o processo de negociação em 

saúde, no Brasil, abarca um campo bastante complexo e com inúmeros sujeitos e instituições 

envolvidas que exigem conhecimento e perseverança por parte dos negociadores.  

Cabe destacar que, do grupo focal com os membros da MNNP-SUS, emergiram diversas 

inquietações que dificultam a criação e a manutenção das mesas de negociação bem como 

inviabilizam a discussão de temas importantes para a área de gestão do trabalho. Entre elas: falta 

da regulamentação da negociação do serviço público e a inexistência de um piso nacional para os 

trabalhadores da saúde. Esses resultados corroboram com os encontrados por Silva (2012).  

Segundo a autora, tanto os gestores quanto os trabalhadores precisam iniciar um processo de 

discussão acerca do estabelecimento de um piso nacional isonômico para os trabalhadores do 

SUS e a fixação de uma jornada de trabalho para o setor saúde que seja diferenciada, 

considerando as particularidades do trabalho do setor. No que tange à inexistência legislativa que 

regulamente o processo negocial no setor público, é premente o debate e a pactuação, na própria 

MNNP-SUS, de um Projeto de Lei que regulamente este instrumento gerencial (SILVA, 2012). 

Nesse contexto, o governo brasileiro com vistas a apoiar a negociação no campo do trabalho e de 

dar perspectivas para a adoção de instrumentos jurídicos que embase e fortaleça este processo, 
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ratificou, em 2010, a Convenção 1515 e a Recomendação 1596 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) (MILITÃO, 2011).  

A falta de assessoria técnica foi o principal motivo alegado pelos gestores para não implantação 

das mesas. Já nesse sentido, a SGTES tem realizado um movimento importante de apoio e 

cooperação com as SES e SMS que desejam implantar a mesa, sobretudo por meio de visitas 

técnicas e formação de negociadores no âmbito do SUS. 

O pareamento dos achados entre as duas pesquisas também não é favorável à esta, quando se 

trata do conhecimento da política e protocolo de desprecarização do trabalho. Em 2008, o 

percentual daqueles que referiram não conhecer o DesprecarizaSUS foi de 42,3%. Em 2012, o 

desconhecimento do Protocolo de Desprecarização do Trabalho da MNNP-SUS foi de pouco mais 

de 72%. 

No que se refere aos PEPS, observou-se que 46,2% das secretarias pesquisadas, em 2008, 

estavam referenciadas a algum polo. Os resultados de 2012 apontam para uma diminuição desse 

percentual. Apenas 40% das estruturas investigadas estão referenciadas ao PEPS. Ressalta-se 

ainda que o percentual dos que não souberam responder a esta questão aumentou de 23% para 

32%. 

Na tabela abaixo, se observa uma diminuição da percepção de dificuldades enfrentadas pelos 

PEPS no ano de 2012 em relação à 2008. As mudanças mais significativas foram o aumento da 

liberação de recursos; negociação, pactuação e aprovação dos projetos e; infraestrutura física. 

Esses dados podem significar um avanço desses fatores em função do fortalecimento dos PEPS. 

Tabela 1.79 - Pólos de educação permanente em saúde: principais dificuldades. Brasil, 2008-2012 
Dificuldades 2008 2012 

Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que instituiu a 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 10,3% 6,6% 
Ausência/insuficiência de normatização em relação à elaboração e 
execução de projetos 16,2% 8,5% 
Desorganização da equipe no local 11,1% 8,5% 
Coordenação do trabalho 12,0% 8,5% 
Infraestrutura física 23,9% 9,4% 
Identificação de problemas e prioridades 13,7% 8,0% 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 23,1% 8,7% 
Liberação de recursos financeiros 30,8% 11,0% 
Ausência de reuniões para deliberação e acompanhamento dos projetos 16,2% 8,4% 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 

                                                
5 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção nº 151. Relativa à proteção do direito de organização 
e aos processos de fixação das condições de trabalho na administração pública; 1978. 
6 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Recomendação nº 159. Dispõe sobre as relações de trabalho na 
administração pública; 1978. 



142 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 
Em relação à autonomia do gestor de RH, observou-se que, em comparação com as pesquisas 

realizadas em 2004 e 2008 (ObservaRH/IMS/ UERJ), não houve avanço expressivo neste 

atributo, sobretudo no tocante à autonomia financeira. O maior grau de autonomia é percebido por 

eles na realização das atividades de capacitação profissional e avaliação de desempenho. Mas, 

como já discutido anteriormente, os resultados referentes à atividades que podem dar margem a 

diferentes significações conceituais devem ser melhor estudados. 

Ante ao exposto, constata-se que o empenho da esfera federal em implementar políticas 

promotoras de mudanças na gestão do trabalho é notável. Contudo, ainda há muito a se fazer 

para que os municípios e estados incorporem as diretrizes estabelecidas nos processos de 

negociação e para que adquiram a capacidade gestora almejada. 
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A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) tem como eixo norteador estratégico a 

municipalização e o processo de descentralização da gestão. A descentralização da gestão dos 

serviços de saúde no país não resultou, automaticamente, na transferência de capacidade gestora 

para as esferas municipais. Mais ainda, potencializou problemas crônicos e desencadeou 

soluções e arranjos os mais diversos para que o gestor municipal, face as demandas da política e 

as restrições ampliadas da esfera jurídico–legal, pudesse executar as propostas de reformulação 

do sistema.  

Particularmente, meados da década de 1990, foram marcados por uma reconfiguração e 

expansão do mercado de trabalho em saúde via priorização da atenção básica com a estratégia 

de saúde da família. Medidas de flexibilização das relações de trabalho por um lado, e de inclusão 

do trabalhador por outro, foram desencadeadas somando-se aos problemas pré-existentes, 

potencializando a necessidade do equacionamento e de definição de proposições para a área de 

recursos humanos no SUS.  

Institucionaliza-se no âmbito da política nacional de saúde, via criação da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, a avaliação e o acompanhamento dos processos de gestão 

desenvolvidos nas instâncias locais e organizacionais onde, na práxis, estes processos estão 

sendo desenvolvidos. 

A pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação 

no SUS pretendeu identificar e analisar os desafios que se apresentam no campo da gestão de 

recursos humanos em saúde no Brasil. Investigou-se mais especificamente: mudanças ocorridas 

nas estruturas dos órgãos de recursos humanos; a existência de PCCS dos trabalhadores da 

saúde com interface com a gestão da educação na saúde e; os espaços de diálogo e negociação 

do trabalho em saúde existentes, em especial da Mesa de Negociação Permanente do SUS na 

União, Distrito Federal, municípios e estados brasileiros.  

As secretarias municipais e estaduais e os seus respectivos órgãos de recursos humanos são 

estruturas dos governos subnacionais que vem nas duas últimas décadas experimentando 

redesenhos dos seus mecanismos operacionais para viabilizar a constituição de um SUS e um 

modelo de prestação de serviços de saúde no país.  

A questão central do estudo foi identificar se os processos gerenciais e a estrutura organizacional 

recomendados pelo MS para a área de RH vêm sendo incorporados pelas SES e SMS que 

aderiram ao ProgeSUS. 

Os resultados apresentados e debates ampliados, possibilitarão a elaboração e a construção 

coletiva de aspectos relativos a gestão do trabalho e da educação para a área da saúde, na busca 
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de soluções gerais e específicas, adequadas aos limites e potencialidades dos municípios 

estudados. 

Ademais, o traço comum observados nos grupos analisados remonta a fragilidade das questões 

mais amplas referidas com a autonomia da gestão financeira e dos processos que envolvem o 

trabalho (planejamento, contratação de pessoal, carreira, etc.) 

Reforçamos que o presente estudo não esgota todas as possibilidades, mais ainda, as análises 

aqui apresentadas merecem ser discutidas e divulgadas com os diversos atores envolvidos no 

processo para apreciação, validação e construção de alternativas para a área, visando o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 

Em geral, os órgãos de recursos humanos das SES e SMS, em especial as das capitais, vêm 

colocando em prática instrumentos da agenda da política de gestão do trabalho e da educação em 

saúde, ainda que ocorra variações expressivas na amplitude e extensão dessa implementação.  

Confirmando tratar-se de um universo composto de unidades díspares, caracterizado por 

profundas desigualdades regionais e de um grande número de municípios fiscal e 

administrativamente frágeis, a pesquisa mostrou que os órgãos de recursos humanos das SES e, 

marcadamente das SMS de municípios capitais, imprimiram uma maior dinâmica no órgão e tem 

mais recursos para programar a gestão e o desenvolvimento do trabalho e da educação em 

saúde, consoante às políticas definidas pelo MS. 

Neste quadro, fica clara a colaboração que as SES podem dispensar no cumprimento do seu 

papel de articulação e cooperação técnica no que se refere à estruturação de efetiva política de 

gestão do trabalho e da educação na indução da capacidade regulatória e de planejamento da 

função recursos humanos nos municípios. 

Em que pese os avanços alcançados, não há dúvida quanto à interferência da variável 

“autonomia” do respectivo órgão de recursos humanos na institucionalização da sua capacidade 

técnica – financeira, administrativa e organizacional – para garantir que as funções de gestão 

estejam sendo desempenhadas pela unidade de governo. A delegação da função alocativa de 

recursos orçamentários e financeiros e de autonomia organizativa à sua estrutura de gestão, 

supõe-se que tenha impacto positivo quanto o alcance do exercício das funções de coordenação 

das condições de trabalho e da educação em saúde. 

Outro aspecto evidenciado pela pesquisa é a grande capacidade do MS, como gestor federal do 

sistema de induzir políticas para a área por meio de recursos financeiros, administrativos, técnicos 
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e de políticas, como o ProgeSUS, condicionando diretamente a extensão do processo de 

fortalecimento e estruturação da área. 

As análises apresentadas apontam para a necessidade do constante monitoramento e avaliação 

da operacionalização pelas instâncias federativas das políticas de gestão do trabalho e da 

educação em saúde para dar conta das especificidades da área e das tendências de mudanças 

nessas realidades administrativas, contribuindo para o aclaramento da estratégia de condução 

nacional das políticas do MS/SGTES.  
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Apêndice A - Questionário - Survey 
 
 

BLOCO I  
 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
1 – Secretaria do Estado/Município:  
 
2 – UF:  
 
3 – Endereço completo da SES/SMS:  
 
 
 
4 – Telefone: -   

  
5 – Fax: -  
 
6 – Endereço eletrônico da SMS/SES: 
 
7 – Nome do responsável pelas informações: 
                                                                                                                         7.1 – Cargo/ Função: 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
 
8 – Nome do responsável pela área de gestão do trabalho e educação na saúde: 
 
 
 

8.1 – Sexo: F          M              
 
8.2 – Idade:  
 
8.3 – Profissão: 
 
8.4 – Cargo/ Função: 
 

 8.5 – Formação:  
 

8.6 – Tempo no cargo:  
 
8.7 – Endereço eletrônico:  
 

9 – A que órgão/setor a área de gestão do trabalho e da educação na saúde está 
subordinado? 
 

A – Secretaria de Saúde  
B – Órgão Central de Recursos Humanos da Prefeitura (Pule para a 10) 
C – Outro. Especifique: ___________________________________________ (Pule para a 10) 
D – Não sei responder (Pule para a 10) 
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9.1 Considerando o Organograma da Secretaria de Saúde, em que nível hierárquico 
(escalão) está a área de gestão do trabalho e da educação na saúde? 
 

A – Segundo nível  
B – Terceiro nível 
C – Quarto nível 
D – Quinto nível ou inferiores 
E – Não sei responder 

 
 

10 – Indique as principais atividades/áreas sob a responsabilidade do órgão de gestão do 
trabalho e da educação 
 

A – Formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde  
B – Realizar concursos e processos seletivos públicos  
C – Regulação 
D – Negociação do Trabalho 
E – Administração de Pessoal 
F – Planejamento e Orçamento 
G – Promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades sindicais e de fiscalização 

do exercício profissional e os movimentos sociais. 
H – Avaliação de Desempenho 
I – Promover a integração dos setores da saúde e da educação no sentido de fortalecer as 

instituições  
J – Sistema de Informação 
L – Dimensionamento da força de trabalho 
M – Elaboração/revisão de Planos de carreira, cargos e salários 
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BLOCO II   
 

 
ADESÃO AO PROGESUS 
 
11 – A adesão ao ProgeSUS gerou mudanças na estruturação da área de Gestão do 
Trabalho na SMS? 
 

A –Sim               B – Não (pule para a questão 13.) 
 
12 – Gradue de 1 a 4 os componentes do ProgeSUS, de acordo com seu grau de 
importância no favorecimento da qualificação e estruturação da gestão e da educação no 
SUS. (Onde 1 significa o menor e o 4 o maior grau de importância) 
 

A – Estruturação da gestão do Trabalho e da Educação no SUS – financiamento para aquisição 
de equipamentos de informática e mobiliário. 

B – Sistema de Informação Gerencial para o Setor de Gestão do Trabalho e da Educação no 
SUS. 

C – Qualificação da Equipe da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
D – Não sei avaliar 

 
13 – Indique até cinco aspectos mais importantes para a qualificação e estruturação do 
trabalho e da educação em saúde, a partir do ProgeSUS.  
 

A – O financiamento foi suficiente para reestruturação da infraestrutura da área 
B – O financiamento foi suficiente para aquisição de equipamentos e mobiliário 
C – O curso de especialização contribuiu para a qualificação dos processos de gestão 
D – O quantitativo de profissionais capacitados foi suficiente  
E – Promoveu a fixação de profissionais  
F – O sistema de informação gerencial disponibilizado apoiou os processos de planejamento de 

RHS 
G – O desenvolvimento e a oferta de ferramentas de informação apoiaram a gestão do trabalho 

e da educação na saúde 
 
 
14 – Gradue de 1 a 5 os aspectos que considera NEGATIVOS para a qualificação e 
estruturação do trabalho e da educação em saúde, em função da adesão aos componentes 
do ProgeSUS (Onde 1 significa o menor e o 5 o maior aspecto negativo) 
 

A - O financiamento foi insuficiente para reestruturação da infraestrutura da área 
B – O financiamento foi insuficiente para aquisição de equipamentos e mobiliário 
C – O curso de especialização não contribuiu para a qualificação dos processos de gestão 
D – O quantitativo de profissionais capacitados foi insuficiente  
E – O sistema de informação gerencial disponibilizado não apoiou os processos de 

planejamento de RHS 
F – Não foi observado resultado específico em função da participação no curso 
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15 – Aponte a(s) principal(is) mudança(s) ocorridas após a participação no curso de 
Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde: (Assinale com um X até 2 
alternativas) 
 

A – A área gestão do trabalho e educação foi criada 
B – Houve a reestruturação do organograma  
C – Houve a reestruturação da área física  
D – Houve a reestruturação da equipe  
E – Outra. Especifique: _________________________________________ 

 
 
16 – Indique as principais contribuições com a participação no curso de Especialização em 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. (Assinale com X quantas respostas forem 
necessárias) 
 

A – Propor e elaborar políticas de formação e desenvolvimento profissional para a área da 
saúde  

B – Participar de processo de seleção para cursos, treinamentos e atividades de acordo com a 
área específica  

C – Planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao trabalho e à educação na área 
da saúde.  

D – Promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades sindicais e os movimentos 
sociais. 

E – Promover a integração dos setores da saúde e da educação para melhoria das condições 
de trabalho no sentido de fortalecer as instituições formadoras e de profissionais atuantes na área 

F – Não foi observado resultado específico em função da participação no curso 
G – Criação/articulação de espaços de negociação entre gestores e trabalhadores 
H – Elaboração de proposta de plano de carreiras, cargos e salários  
I – Não sei responder 

 
 

17 – Quantos profissionais participaram do curso de Especialização em Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, iniciativa do Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão 
do trabalho no SUS – ProgeSUS? 
 

A –1               B – 2      C - 3      D - 4 ou mais      E – a SMS não participou 
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BLOCO III 
 

 
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS 
 
18 – Indique no quadro abaixo a situação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). 
 
 PCCS 

geral 
 

PCCS 
Específico 

para a saúde 
 

Ano de 
Implantação 

 

Incorpora as 
Diretrizes 
Nacionais 

da Mesa Nacional 
de Negociação 

Permanente 
(MNNP-SUS) 

Sim      
Não     
Não sei informar      

 
 
19– Existe ou está em discussão um PCCS para saúde por categoria ou nível de 
escolaridade? 
 

A – Não existe/não está em discussão (Passe para a questão 21) 
B – Sim. PCCS por categoria (médicos, enfermeiros, odontólogos, administrativos etc.) 
C – Sim. PCCS por nível de escolaridade (superior, médio e elementar)  
D – Não sei informar (Passe para a questão 24) 

 
20 – Foi constituída comissão específica para tratar do tema? 
 

A – Não. (Passe para a questão 21) 
B – A discussão aconteceu (está acontecendo) na Mesa de Negociação. (Passe para a questão 

22) 
C – A discussão aconteceu (está acontecendo) em outro espaço de negociação. Especifique: 

_________ (Passe para a questão 22) 
C – Sim. (Passe para a questão 22) 
D – Não sei informar. (Passe para a questão 22)  

 
 
21 – Por que não foi elaborada uma proposta de criação de PCCS da saúde? (Assinale com 
um X no máximo 2 alternativas) 
 

A – A SES/SMS não tem autonomia para elaborar o PCCS. (Passe para a questão 24)  
B – Não existe uma política de gestão que contemple a implantação de PCCS. (Passe para a 

questão 24)  
C – Não houve interesse da administração local. (Passe para a questão 24)  
D – Não houve acordo quanto ao PCCS a ser implantado. (Passe para a questão 24)  
E – A equipe técnica não domina o assunto. (Passe para a questão 24)  
F – SES/SMS com poucos trabalhadores. (Passe para a questão 24)  
G – Não sei informar. (Passe para a questão 24) 
H – Outro. Especifique: ________________________. (Passe para a questão 24) 
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22 – As Diretrizes Nacionais da MNNP-SUS influenciaram/estão influenciando na 
construção do plano? 
 

A – Sim, as diretrizes orientaram a construção do plano. 
B – Não. As diretrizes não atendem às necessidades da política de gestão do trabalho da 

SES/SMS 
C – Não. Não houve conhecimento das diretrizes 
D – Não. Não houve interesse pelas diretrizes 
E – Não. As diretrizes não foram compreendidas 
F – Não sei informar 

 
 
 
23 - O PCCS dos servidores da saúde contempla para progressão na carreira: 
 

A – Os resultados da avaliação de desempenho profissional 
B – As oportunidades de desenvolvimento associadas à educação permanente em relação a  

  Especialização   Residência  Mestrado Profissional/Acadêmico  Doutorado 
C – Tempo de serviço  
D – Não tem conhecimento  
E – O PCCS não contempla progressão na carreira  

 
 
24 – Considera viável a criação de carreira: 
 

A – Somente para atenção básica 
B – Somente para o nível hospitalar 
C – Para todos os níveis de atenção 
D – Somente para médicos 
E – Para todos os profissionais 
F – Sim. Carreira municipal 
G – Sim. Carreira estadual 
H – Sim. Carreira federal 
I – Não sei. 
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BLOCO IV 
 

 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
 
25 – Indique no quadro abaixo o processo de Avaliação de Desempenho. 
 

 Avaliação de 
Desempenho 
(AD) geral do 

órgão? 
 

AD 
Específico 

para a saúde 
 

Ano de 
Implantação 

 

Sim     
Não    
Não sei informar     

 
 
26 - O processo de avaliação de desempenho foi negociado entre gestores e 
trabalhadores? 
 

A – Não.  
B – Sim. 

 
 
27 - Os trabalhadores participam da avaliação de desempenho? 
 

A – Não.  
B – Sim. 

 
 
28 – Os resultados da avaliação de desempenho dos servidores da saúde orientam:  
 

A – A progressão na carreira 
B – As oportunidades de desenvolvimento profissional 
C – O pagamento de gratificações 
D - A reestruturação do trabalho. 
 E– Não são utilizados   
 F – Não tem conhecimento 
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BLOCO V 
 

 
MESA DE NEGOCIAÇÃO DO TRABALHO 
 
 
29 – No Estado/Município foi instalada uma Mesa de Negociação do Trabalho? 
 

A – Sim e está em funcionamento  
B – Sim, porém não está em funcionamento  
C – Não  
D – Não, mas está pensando em instalar  
E – Não tem conhecimento  
F – Não sei o que é  

 
 
30 - Existe algum outro espaço de negociação onde as relações de trabalho são 
discutidas/negociadas?  
 

A – Não. Os conflitos não são resolvidos 
B – Sim. As reuniões do Conselho Estadual/Municipal de Saúde  
C – Sim. Nas assembleias com os trabalhadores 
D – Sim. Em outros fóruns. Especifique: ______________________ 
E– Sim. No próprio local de trabalho 
F – Não sei informar 

 
 
Somente para os que responderam Não a questão 29. 
 
31 – Por que não foi instalada a Mesa de Negociação do Trabalho?  
 

A – Não houve interesse dos trabalhadores 
C – Não houve interesse dos Gestores 
E – Não teve assessoria técnica para a implantação  
F – Não considera relevante ter Mesa de Negociação  
G – A SMS/SES já utiliza ferramenta para negociação do trabalho no SUS. Especifique: ____ 
H – Outra. Especifique:________________________________________________________ 

 
As questões 32 a 39 são somente para quem respondeu Sim para a questão 29. 
 
32 – A Mesa de Negociação do Trabalho possui regimento interno aprovado? 
 

A – Sim 
B – Não 
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33 – Quais entidades participam da Mesa de Negociação do Trabalho? 
 

A – Secretaria Municipal de Saúde 
B – Secretaria Estadual de Saúde 
C – Sindicatos 
D – COSEMS 
E -Associações de trabalhadores 
F – Conselhos de classes 
G – Ministério da Saúde (regional) 
H – FUNASA (regional) 
I – ANVISA (regional) 
J – Outro. Especifique: ___________________________________ 

 
34 – Em que período a Mesa de Negociação do Trabalho foi instalada? 
 

A – Antes de 2003 
B – Entre 2003 e 2005  
C – Entre 2006 e 2008 
D – Entre 2009 e 2011 
E – Em 2012 
F – Não sei responder 

 
35 – Essa Mesa de Negociação do Trabalho é: 
 

A – Para todos os setores do Estado/Município 
B – Só para o setor da saúde 
C – Não sabe 

 
36 – A instalação da Mesa de Negociação do Trabalho provocou mudança(s) nas relações 
de trabalho do SUS? 
 

A – Sim  
B – Não  
C – Não sabe  

 
37 – Enumere de 1 a 5 as áreas em que ocorreram as mudanças mais importantes a partir 
da atuação da Mesa (Onde 1 significa o menor e o 5 o maior aspecto positivo). 
 

A – Jornada de trabalho 
B – Condições de trabalho 
C – Salário 
D – Carreiras/ PCCS  
E – Realização de concursos e processos seletivos públicos 
F – Políticas de desprecarização do trabalho 
G – Iniciativas legislativas 
H – Solução de conflitos de relações de trabalho 
K – Avaliação de desempenho 
L – Saúde do trabalhador 
N – Proteção social 
O – Pendências judiciais/trabalhistas 
P – Outras. Especifique: _______________________________________________________ 
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38 - Em relação às áreas assinaladas na questão anterior, chegou-se a alguma acordo?  
 

A – Sim 
B – Não 

 
39 - Foi firmado algum protocolo sobre os temas onde houve mudanças importantes? 
 

A – Sim 
B – Não 

 
 
40 - Existe Organização sindical no local de trabalho? 
 

A – Sim 
B – Não 
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BLOCO VI 
 

 
 
DESPRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
41 - Quais as formas de contratação existentes na SMS/SES? 
 

A – Estatutário 
B – CLT  
C – Contrato de prestação de serviço  
D – Contrato Temporário  
E – Cargo Comissionado  
F – Contrato Verbal  
G – Bolsas de estágios  
H – Cooperativas  
I – Organização Social 
J – OSCIP  
L – ONG  
M – Fundação Pública 
N – Outro. Especifique: _________________________________ 

 
 
42 – Existe conhecimento do Protocolo de desprecarização do trabalho da Mesa Nacional 
de Negociação Permanente -SUS? 
 

A – Sim  
B – Não (Passe para a questão 46) 

 
 
43 – O Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS orientou a condução das 
políticas na área de gestão do trabalho? 
 

A – Sim (passe para a questão 45) 
B – Não  

 
 
44 – Por que o protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS não foi aplicado? 
 

A – Os objetivos e estratégias não se aplicam às necessidades da SES/SMS  
B – Não existe trabalho precário no âmbito do Estado/Município  
C – Não houve interesse  
D – Não houve compreensão acerca do conceito de trabalho precário e da aplicação  
E – O município/ estado está impedido de desprecarizar vínculos de trabalho pelos limites 

impostos pela lei de responsabilidade fiscal.  
F – Outra. Especifique: _______________________________________________________ 
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45 – Indique de que forma o protocolo tem contribuído para solucionar o problema dos 
vínculos precários de trabalho no SUS em seu município. (Assinale com X até 3 
alternativas) 
 

A – Realização de concursos e processos seletivos públicos 
B – Levantamento das formas de precarização do trabalho no SUS 
C – Criação do Comitê Estadual/Municipal de Desprecarização do Trabalho no SUS 
D – Substituição do trabalho precário existente por formas legais de contratação 
E – Iniciativa de (re)formulação de PCCS 
G – Formulação de um plano de desprecarização do trabalho para o Estado/Município 
H – Outras. Especifique:_______________________________________________________ 

 
46 – A Lei de Responsabilidade Fiscal gerou mudanças na contratação da mão- de obra?  
 

A – Sim  
B – Não  
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BLOCO VII 
 

 
ORÇAMENTO / FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 
 
47 – Marque no quadro abaixo a melhor opção para Financiamento da Gestão do Trabalho e 
da Educação 
 

 Possui orçamento 
para Gestão do 
Trabalho e da 
Educação 

 
 

Orçamento 
Incorpora a 

Folha de 
Pagamento 

 

% do 
Orçamento da 
Saúde para 
Gestão do 
Trabalho e da 
Educação 

 
 

Gestor de RH 
autonomia 
financeira e 

orçamentária 

Sim      
Não     
Não sei informar      

 
 
48 - O Financiamento da gestão do trabalho e da educação perfaz que percentual dos 
recursos da saúde? 
 

A – Menos de 5% 
B – Entre 5 e 10%  
C – Entre 10 e 15% 
D – Entre 15 e 20% 
E – Entre 20 e 25% 
F – Entre 25 e 35% 
G – Mais de 35% 
H – Não sei. 

 
 
49 – Em sua opinião o financiamento do setor deve ser?  
 

A – Municipal 
B – Estadual  
C – Federal 
D – Estadual e municipal 
E – Federal, estadual e municipal 
F – Não sei opinar 
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BLOCO VIII 
 

 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 
50– O Estado/Município está referenciado a algum Pólo de Educação Permanente em Saúde 
(PEPS)? 
 

A – Sim  
B – Não  
C – Não sabe  

 
 
51 – Enumere de 1 a 5 as dificuldades enfrentadas pelo PEPS? (Onde 1 significa a menor e 
o 5 a maior dificuldade).  
 

A – Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que instituiu a Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde. 

B – Ausência/insuficiência de normatização em relação à elaboração e execução de projetos 
C – Desorganização da equipe no local  
D – Coordenação do trabalho  
E – Infraestrutura física 
F – Dialogo com instituições de ensino 
G – Identificação de problemas e prioridades 
H – Negociação, pactuação e aprovação de projetos. 
I – Poucos recursos orçamentário-financeiros para muitos projetos 
J – Liberação de recursos financeiros 
K – Execução financeira por parte dos PEPS 
L – Relacionamento com as equipes matriciais 
M – Ausência de reuniões para deliberações e acompanhamento dos projetos  
N – Existência prévia de Pólos de Capacitação para o Programa Saúde da Família 
O – Disputas políticas 
P – Não tem enfrentado dificuldades 

 
52 – Enumere de 1 a 5 os aspectos positivos do PEPS? (Onde 1 significa o menor e o 5 o 
maior aspecto positivo).  
 

A – Existência da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que instituiu a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde. 

B – Articulação de uma equipe local  
C – A oferta/regularidade de cursos 
D – Coordenação do trabalho  
E – Infraestrutura física 
F – Dialogo com instituições de ensino 
G – Integração das ações de educação em serviço 
H – Formulação de projetos de educação que atendam à demanda local 
I – Negociação, pactuação e aprovação de projetos. 
J – Liberação de recursos financeiros 
K – Execução financeira por parte dos PEPS 
L – Reuniões para deliberações e acompanhamento dos projetos 
M – Relacionamento com as equipes matriciais 
N – Existência prévia de Pólos de Capacitação para o Programa Saúde da Família 
O – Participação das SES 
P – Não identifica aspectos positivos 
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53 – Enumere de 1 a 5 os aspectos positivos das formas de apoio do Ministério da Saúde: 
(Onde 1 significa o menor e o 5 o maior aspecto positivo) 
 

A – Transferência de recursos financeiros  
B – Investimento direto em infraestrutura e equipamentos 
C – Treinamento da equipe profissional do PEPS 
D – Assessoria técnica para elaboração dos projetos 
E – Resolução de conflitos e encaminhamentos de soluções 
F – Monitoramento, acompanhamento e avaliação dos projetos. 
G – Nenhum 
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BLOCO IX 
 

 
OPINATIVAS 
 
54 – Avalie as seguintes iniciativas da SGTES: 
 

 Bom 
 

Regular 
 

Insuficiente 
 

Desconhece 

PROVAB     
Pró-Saúde      
PET Saúde     
Pró-residências      
PROFAPS     
Programas de 
capacitação/especialização 

    

PCCS     
Mesa de Negociação do 
SUS 

    

INOVASUS     
ProgeSUS     

 
55 – Qual o grau de autonomia que o gestor da área de gestão do trabalho tem para as 
atividades listadas: 
 
Atividades Pouca 

autonomia 
Muita autonomia Nenhuma 

autonomia 
Contratação de pessoal    
Avaliação de desempenho    
Utilização de recursos 
financeiros 

   

Capacitação de pessoal    
Planejamento da força de 
trabalho 

   

 
 
56 – Em relação aos instrumentos de gestão você considera que: 
 
Instrumentos Facilita a 

gestão 
Dificulta a 
gestão 

Não 
altera 

Não é 
utilizado 

PCCS     
Avaliação de desempenho     
Mesa de negociação     
Incentivos diretos e 
indiretos 
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Apêndice B - Roteiro do grupo focal 
 

Grupo Focal – Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

1. Quais as mudanças percebidas nas políticas, programas e ações referentes à gestão do 

trabalho com a implantação das Mesas de Negociação Permanentes? 

 

2. Como anda a discussão/pauta referente à PCCS?  

 

3. Existem propostas de PCCS específicos para categoria profissional ou nível de 

complexidade? 

 

4. As mesas de negociação constituem-se como a melhor estratégia para a discussão do 

PCCS?  

 

5. A composição, a frequência e a agenda das mesas têm atendido as necessidades de 

negociação? 

 

6. As negociações têm acontecido no âmbito regional?  

 

7. Quais as dificuldades/facilidades emergidas das Diretrizes Nacionais da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente para implantação de PCCS?  
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Apêndice C – Tabular de resultados do survey: frequência simples 
 

 
Bloco I - Identificação do responsável e estrutura da gestão do trabalho e da educação na 

saúde 
 

Tabela 1 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
gênero. Brasil, 2012 

Gênero N % 
Feminino 314 60,5 
Masculino 138 26,6 
NS/NR 67 12,9 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 2 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
faixa etária. Brasil, 2012 

Faixa etária N % 
20 a 29 anos 19 3,7 
30 a 39 anos 74 14,3 
40 a 49 anos 87 16,8 
50 a 59 anos 40 7,7 
60 anos ou mais 5 1,0 
NS/NR 294 56,6 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 3 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
denominação do cargo. Brasil, 2012 

Denominação do cargo N % 
Gestor/diretor/coordenador 151 29,1 
Secretário(a) de Saúde 86 16,6 
Técnico(a)/auxiliar/assistente 33 6,4 
Gerente 17 3,3 
Outro 36 6,9 
NS/NR 196 37,8 
Total 519 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 4 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
formação. Brasil, 2012 

Formação do gestor N % 
Nível superior da área de saúde 92 17,7 
Nível superior de outras áreas 170 32,8 
Nível médio de outras áreas 29 5,6 
Outro 10 1,9 
NS/NR 218 42,0 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 5 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
tempo no cargo. Brasil, 2012 

Tempo no cargo N % 
Até 3 anos 156 30,1 
De 3 a 5 anos 76 14,6 
De 5 a 10 anos 56 10,8 
Mais de 10 anos 40 7,7 
NS/NR 191 36,8 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 6 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação. Brasil, 
2012 

Órgão/setor N % 
Secretaria de saúde 342 65,9 
Órgão central de RH da prefeitura 133 25,6 
Outro* 35 6,7 
NS/NR 9 1,7 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Especificado na tabela abaixo. 
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Tabela 6.1 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação. 
Brasil, 2012 

Órgão/setor - Outro N= 35 % 
Na secretaria de saúde e no órgão central de RH da prefeitura 4 11,4 
Secretaria de administração 4 11,4 
Secretaria de planejamento 4 11,4 
Na secretaria junto com o departamento administrativo 3 8,6 
No fundo municipal de saúde 3 8,6 
Secretaria de gestão de pessoas 3 8,6 
Parte na secretaria e parte na prefeitura 2 5,7 
Na gerência de RH 2 5,7 
Na superintendência de vigilância sanitária 1 2,9 
No gabinete da Semusa 1 2,9 
Na diretoria de administração financeira 1 2,9 
É independente 1 2,9 
Secretaria de educação 1 2,9 
Coordenação de atenção básica 1 2,9 
Pelo setor do respondente 1 2,9 
Foi extinto em 2008 1 2,9 
Órgão inexistente (municipal) 1 2,9 
Núcleo de educação permanente 1 2,9 
Total 35 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 7 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: nível hierárquico no 
organograma da secretaria de saúde. Brasil, 2012 

Nível hierárquico N=342 % 
Segundo nível 137 40,1 
Terceiro nível 105 30,7 
Quarto nível 21 6,1 
Quinto nível ou inferiores 2 ,6 
NS/NR 77 22,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

  



23 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

Tabela 8 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: principais atividades 
desenvolvidas. Brasil, 2012 

Principais atividades desenvolvidas N=519 % 

Administração de pessoal 410 80,2 
Avaliação de desempenho 354 69,3 
Promover a integração dos setores da saúde e da educação no sentido 
de fortalecer as instituições 332 65,0 
Promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades 
sindicais e de fiscalização do exercício profissional e os movimentos 
sociais. 321 62,8 
Sistema de Informação 307 60,1 
Dimensionamento da força de trabalho 303 59,3 
Formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde 293 57,3 
Regulação do trabalho 290 56,8 
Negociação do trabalho 271 53,0 
Planejamento e orçamento 235 46,0 
Realizar concursos e processos seletivos públicos 224 43,8 
Elaboração/revisão de Planos de carreira, cargos e salários 167 32,7 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco II - Adesão ao ProgeSUS 
 

 

Tabela 9 - ProgeSUS*: percepção de mudanças após adesão. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças N % 
Sim 263 50,7 
Não 117 22,5 
NS/NR 139 26,8 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

Tabela 10 - ProgeSUS*: grau de importância dos componentes. Brasil, 2012 

Componentes  
N=252; NR/NS=11 

Grau de importância Média 
1 2 3 

Estruturação da gestão do trabalho e da 
educação no SUS – financiamento para 
aquisição de equipamentos de informática e 
mobiliário 38 93 121 2,33 
Sistema de informação gerencial para o setor de 
gestão do trabalho e da educação no SUS 115 91 46 1,73 
Qualificação da equipe da gestão do trabalho e 
da educação no SUS 87 66 99 2,05 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

 

Tabela 11 – ProgeSUS*: principais aspectos para a qualificação e estruturação do trabalho e da 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Principais aspectos  N=519 % 
O curso de especialização contribuiu para a qualificação dos 
processos de gestão 242 46,6 
O desenvolvimento e a oferta de ferramentas de informação 
apoiaram a gestão do trabalho e da educação na saúde 190 36,6 
Promoveu a fixação de profissionais 182 35,1 
O financiamento foi suficiente para aquisição de 
equipamentos e mobiliário 167 32,2 
O sistema de informação gerencial disponibilizado apoiou os 
processos de planejamento de RHS 145 27,9 
O financiamento foi suficiente para reestruturação da 
infraestrutura da área 119 22,9 
O quantitativo de profissionais capacitados foi suficiente 107 20,6 
NS/NR 388 74,8 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 12- ProgeSUS*: grau de importância dos aspectos negativos para a qualificação e 
estruturação do trabalho e da educação na saúde. Brasil, 2012 

Aspectos negativos 
N=519 

 Grau de importância  
NA** 1 2 3 4 5 Média 

O quantitativo de profissionais capacitados 
foi insuficiente 253 45 46 66 54 55 3,11 
O financiamento foi insuficiente para 
reestruturação da infraestrutura da área 250 39 48 94 39 49 3,04 
O financiamento foi insuficiente para 
aquisição de equipamentos e mobiliário 263 52 52 71 45 36 2,85 
O sistema de informação gerencial 
disponibilizado não apoiou os processos de 
planejamento de RHS 283 61 43 57 30 45 2,81 
O curso de especialização não contribuiu 
para a qualificação dos processos de gestão 297 91 37 36 23 35 2,43 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

**NA = Não se aplica, pois não considerou negativo 

 

 

Tabela 13 – ProgeSUS*: quantitativo de profissionais participantes do curso de especialização em 
gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Quantitativo de profissionais N % 
Um participante 80 15,4 
Dois participantes 55 10,6 
Três participantes 32 6,2 
Quatro ou mais 76 14,6 
A SMS não participou 99 19,1 
NS/NR 177 34,1 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 14 – ProgeSUS*: principais mudanças após participação no curso de especialização em 
gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Mudanças percebidas N=420 % 
Reestruturação da equipe 114 27,1 
A área gestão do trabalho e educação foi criada 93 22,1 
Reestruturação do organograma 90 21,4 
Reestruturação da área física 83 19,8 
Não houve mudanças 44 10,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

 

Tabela 15 – ProgeSUS*: principais contribuições com a participação no curso de especialização 
em gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Contribuições N=420 % 
Propor e elaborar políticas de formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde 225 53,6 
Planejar, coordenar e apoiar as atividades relacionadas ao trabalho 
e à educação na área da saúde 225 53,6 
Promover a integração dos setores da saúde e da educação para 
melhoria das condições de trabalho no sentido de fortalecer as 
instituições formadoras e de profissionais atuantes na área 220 52,4 
Participar de processo de seleção para cursos, treinamentos e 
atividades de acordo com a área específica  192 45,7 
Promover a articulação com os órgãos educacionais, entidades 
sindicais e os movimentos sociais 188 44,8 
Não sei responder 168 40,0 
Criação/articulação de espaços de negociação entre gestores e 
trabalhadores 149 35,5 
Elaboração de proposta de plano de carreiras, cargos e salários 142 33,8 
Não foi observado resultado específico em função da participação 
no curso 38 9,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

  



27 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

 

Bloco III - Plano de cargos, carreira e salários 
 

 

Tabela 16 - Plano de cargos, carreira e salários: existência e abrangência. Brasil, 2012 

Existência de PCCS N % 
Sim, geral para todos os setores 190 36,6 
Sim, específico para o setor saúde 137 26,4 
Não possui 151 29,1 
NR/NS 41 7,9 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 17 - Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: ano de implantação. 
Brasil, 2012 

Ano  N=137 % 
Até 2002 12 8,8 
2003 a 2006 17 12,4 
2007 a 2010 28 20,4 
A partir de 2011 30 21,9 
NR/NS 50 36,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 18 - Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: incorporação das 
diretrizes nacionais da MNP-SUS*: Brasil, 2012 

Incorporação das diretrizes N=137 % 
Sim 60 43,8 
Não 23 16,8 
NR/NS 54 39,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 19 - Plano de cargos, carreira e salários: existência de discussão de modelos 
diferenciados por categoria profissional ou nível de escolaridade. Brasil, 2012 

Discussão de modelos diferenciados N % 

Sim. PCCS por categoria profissional  164 31,6 
Não existe/não está em discussão 152 29,3 
Sim. PCCS por nível de escolaridade  95 18,3 
NR/NS 108 20,8 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 20 - Plano de cargos, carreira e salários: constituição de comissão específica para 
discussão de modelos diferenciados. Brasil, 2012 

Existência de comissão para discussão de modelos diferenciados N=259 % 
Sim 131 50,6 
Não 46 17,8 
A discussão aconteceu (está acontecendo) em outro espaço de negociação 42 16,2 
A discussão aconteceu (está acontecendo) na MNNP-SUS* 21 8,1 
NR/NS 19 7,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 21 - Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: influência das diretrizes 
nacionais da MNP-SUS*:  na elaboração do modelo. Brasil, 2012 

Influência das diretrizes N=60 % 
Sim 45 75,0 
Não 9 15,0 
NS/NR 6 10,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 22 - Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: aspectos contemplados para 
progressão na carreira. Brasil, 2012 

Aspectos N=137 % 
As oportunidades de desenvolvimento associadas à 
educação permanente em relação a pós-graduação 89 65,0 

Tempo de serviço  83 60,6 
Os resultados da avaliação de desempenho profissional 79 57,7 
O PCCS não contempla progressão na carreira  22 16,1 
NR/NS 7 5,1 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 23 - Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: aspectos contemplados para 
progressão na carreira em relação às modalidades de pós-graduação. Brasil, 2012 

Oportunidades de desenvolvimento N=89 % 
Especialização 82 92,1 
Mestrado Profissional/Acadêmico  66 74,2 
Doutorado 77 86,5 
Residência 74 83,1 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 24 - Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: viabilidade de modelos 
diferenciados. Brasil, 2012 

Viabilidade  N % 
Para todos os profissionais 399 76,9  
Para todos os níveis de atenção 53 10,2  
Sim. Carreira municipal 37 7,1  
Sim. Carreira estadual 14 2,7  
Sim. Carreira federal 14 2,7  
Somente para o nível hospitalar 5 1,0  
Somente para atenção básica 2 0,4  
Somente para médicos 1 0,2  
NR/NS 26 5,0  
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco IV - Avaliação de desempenho 
 

 

Tabela 25 - Processo de avaliação de desempenho: existência e abrangência. Brasil, 2012 

Existência e abrangência N % 
Sim, geral para todos os setores 242 46,6 
Sim, para o setor saúde 123 23,7 
Não possui 128 24,7 
NR/NS 26 5,0 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 26 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: ano de implantação. 
Brasil, 2012 

Ano de Implantação N=123 % 
Até 2002 11 8,9 
2003 a 2006 11 8,9 
2007 a 2010 28 22,8 
A partir de 2011 32 26,0 
NR/NS 41 33,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 27 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: existência de 
negociação entre gestores e trabalhadores. Brasil, 2012 

Existência de negociação N=123 % 
Sim 82 66,7 
Não 41 33,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 28 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: participação dos 
trabalhadores. Brasil, 2012 

Participação dos trabalhadores  N=123 % 
Sim 94 76,4 
Não 28 22,8 
NS/NR 1 0,8  

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 29 - Processo de avaliação de desempenho: aspectos contemplados em função dos 
resultados. Brasil, 2012 

Aspectos contemplados  N=123 % 
As oportunidades de desenvolvimento profissional 87 70,7 
A progressão na carreira 76 61,8 
O pagamento de gratificações 75 61,0 
A reestruturação do trabalho 75 61,0 
Não são utilizados 4 3,3 
NS/NR 3 2,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco V - Mesa de Negociação Permanente do SUS 
 

 

Tabela 30 – MNP-SUS*: implantação e situação. Brasil, 2012 

Existência da Mesa de Negociação N % 
Não** 226 43,5 
Sim e está em funcionamento 84 16,2 
Sim, porém não está em funcionamento 53 10,2 
Não, mas está pensando em instalar 45 8,7 
Não sei o que é a mesa 31 6,0 
NS/NR 80 15,4 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Me de Negociação Permanente do SUS 

**Motivos da não implantação especificado na tabela abaixo  

 

Tabela 30.1 - MNP-SUS*: motivos para não instalação. Brasil, 2012 

Motivos N=226 % 
Não teve assessoria técnica para a implantação 69 30,5 
A SMS/SES já utiliza ferramenta para negociação do trabalho no SUS 48 21,2 
Não houve interesse dos gestores 30 13,3 
Não houve interesse dos trabalhadores 18 8,0 
Não considera relevante ter mesa de negociação 11 4,9 
Outra 31 13,7 
NS/NR 19 8,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Tabela 31 - MNP-SUS*: existência de outros espaços para negociação do trabalho. Brasil, 2012 

Existência de outro espaço para negociação do trabalho N % 
Não. Os conflitos não são resolvidos 101 19,5 
Sim. As reuniões do Conselho Estadual/Municipal de Saúde 101 19,5 
Sim. No próprio local de trabalho 83 16,0 
Sim. Em sindicatos 59 11,4 
Sim. Nas assembleias com os trabalhadores 33 6,4 
Sim. Em outros fóruns** 32 6,2 
Não, utiliza-se apenas a mesa 5 1,0 
NR/NS 105 20,2 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

** Especificado na tabela abaixo 
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Tabela 32 - MNP-SUS*: fóruns utilizados como espaços para negociação do trabalho. Brasil, 2012 

Fóruns N=32 % 
Comissão/coordenadorias 9 28,1 
Na secretaria de RH/saúde 7 21,9 
Em outras sedes 5 15,6 
COSEMS/colegiados/associações 4 12,5 
Em reuniões periódicas com os gestores/chefes 3 9,4 
Na prefeitura 3 9,4 
Promotoria de justiça 1 3,1 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 33 - MNP-SUS*: existência de regimento interno. Brasil, 2012 

Existência de regimento interno  N=137 % 
Sim 57 41,6 
Não 77 56,2 
NS/NR 3 2,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 34 - MNP-SUS*: instituições participantes. Brasil, 2012 

Instituições participantes N=137 % 
Sindicatos 94 68,6 
Secretaria Municipal de Saúde 91 66,4 
Associações de trabalhadores 55 40,1 
Conselhos de classes profissionais 49 35,8 
COSEMS 40 29,2 
Secretaria Estadual de Saúde 39 28,5 
Ministério da Saúde (regional) 31 22,6 
FUNASA (regional) 24 17,5 
ANVISA (regional) 20 14,6 
Outro** 10 7,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

**Especificado no quadro abaixo. 
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Tabela 34.1 - MNP-SUS*: instituições participantes. Brasil, 2012 

Instituições participantes - outro N=10 % 
Secretaria de Educação/Administração 2 20,0 
EMBUPREV 1 10,0 
Ministério Público 1 10,0 
Procuradoria do município 1 10,0 
Prefeitura 1 10,0 
Prestadores de serviços 1 10,0 
Conselho de diretores 1 10,0 
Associação de funcionários 1 10,0 
NS/NR 1 10,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 35 - MNP-SUS*: ano de implantação. Brasil, 2012 

Período de instalação N=137 % 

Antes de 2003 9 6,6 
Entre 2003 e 2005 12 8,8 
Entre 2006 e 2008 15 10,9 
Entre 2009 e 2011 45 32,8 
Em 2012 12 8,8 
NR/NS 44 32,1 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 36 - MNP-SUS*: abrangência. Brasil, 2012 

Abrangência  N=137 % 
Para todos os setores do Estado/Município 45 32,8 
Só para o setor da saúde 61 44,5 
NR/NS 31 22,6 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 37 - MNP-SUS*: percepção de mudanças após a implantação. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças N=137 % 
Sim 64 46,7 
Não 57 41,6 
NR/NS 16 11,7 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 38 - MNP-SUS*: principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação 
na saúde por grau de importância. Brasil, 2012 

Principais mudanças 
N=64 

1 2 3 4 5 
Média 

N % N % N % N % N % 
Realização de concursos e 
processos seletivos públicos 4 6,3 3 4,7 10 15,6 13 20,3 26 40,6 

 
3,47 

Políticas de desprecarização do 
trabalho 0 ,0 8 12,5 13 20,3 18 28,1 12 18,8 

 
2,92 

Carreiras/ PCCS  6 9,4 5 7,8 14 21,9 11 17,2 21 32,8 3,23 
Jornada de trabalho 7 10,9 5 7,8 9 14,1 17 26,6 18 28,1 3,16 
Condições de trabalho 1 1,6 10 15,6 17 26,6 15 23,4 16 25,0 3,31 
Proteção social 6 9,4 6 9,4 18 28,1 18 28,1 12 18,8 3,19 
Salário 6 9,4 7 10,9 16 25,0 11 17,2 19 29,7 3,23 
Avaliação de desempenho 4 6,3 6 9,4 13 20,3 19 29,7 13 20,3 3,06 
Saúde do trabalhador 3 4,7 13 20,3 10 15,6 13 20,3 15 23,4 2,91 
Solução de conflitos de relações de 
trabalho 4 6,3 9 14,1 15 23,4 17 26,6 9 14,1 2,81 
Pendências judiciais/trabalhistas 8 12,5 7 10,9 14 21,9 15 23,4 10 15,6 2,72 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 39 - MNP-SUS*: estabelecimento de acordo referente às principais mudanças ocorridas na 
área de gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Existência de acordo N=64 % 
Sim 54 84,4 
Não 10 15,6 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 40 - MNP-SUS*: estabelecimento de protocolos referentes às principais mudanças 
ocorridas na área de gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Existência de protocolos N=64 % 
Sim 33 51,6 
Não 31 48,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 41 - Organização sindical: existência no local de trabalho. Brasil, 2012 

Existência de organização sindical N % 
Sim 223 43,0 
Não 296 57,0 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VI - Desprecarização do trabalho 
 

 

Tabela 42 - Modalidades de contratação de recursos humanos praticadas pelas secretarias de 
saúde. Brasil, 2012 

Modalidades de contratação N=519 % 
Estatutário 449 86,5 
Cargo comissionado  438 84,4 
Contrato temporário  368 70,9 
Contrato de prestação de serviço  363 69,9 
CLT  277 53,4 
Bolsas de estágios  246 47,4 
Cooperativas 69 13,3 
Fundação pública 59 11,4 
Organização social 57 11,0 
OSCIP 43 8,3 
ONG 38 7,3 
Contrato verbal  12 2,3 
Outros:     

Consórcio 7 1,3 
Terceirizada 2 0,4 
PROVAB 2 0,4 
Programa estadual de auxílio desemprego 1 0,2 
Instituto de previdência municipal 1 0,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 43 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: conhecimento por parte 
dos gestores. Brasil, 2012 

Conhecimento do protocolo  N % 
Sim 144 27,7 
Não 375 72,3 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Tabela 44 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: aplicação para orientação 
de políticas. Brasil, 2012 

Aplicação do protocolo de desprecarização do trabalho N=144 % 
Sim 104 72,2 
Não 40 27,8 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 



38 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Tabela 45 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: motivos para não 
aplicação para orientação de políticas. Brasil, 2012 

Motivos  N=40 % 

Não houve interesse  8 20,0 
Não houve compreensão acerca do conceito de trabalho 
precário e da aplicação do protocolo 8 20,0 
Os objetivos e estratégias não se aplicam às necessidades 
da SES/SMS  5 12,5 
Não existe trabalho precário no âmbito do estado/município  5 12,5 
O município/estado está impedido de desprecarizar vínculos 
de trabalho pelos limites impostos pela lei de 
responsabilidade fiscal 4 10,0 
Outra 8 20,0 
NR/NS 2 5,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 46 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: outros motivos para não 
aplicação para orientação de políticas. Brasil, 2012 

Outros motivos N=8 % 
Em processo de discussão 2 25,0 
Só houve concurso uma única vez 1 12,5 
Ninguém quer assumir a secretaria de saúde 1 12,5 
Já existe uma política estabelecida 1 12,5 
Porque são orientados pelo Sindicato 1 12,5 
Possui um convênio com a Bolívia 1 12,5 
Não existe parceria entre o Ministro da Saúde e o Gestor 1 12,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 47 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: contribuições para 
solucionar os problemas dos vínculos precários no SUS. Brasil, 2012 

Contribuições N=144 % 
Realização de concursos e processos seletivos públicos 97 67,4 
Levantamento das formas de precarização do trabalho no SUS 55 38,2 
Substituição do trabalho precário existente por formas legais de 
contratação 54 37,5 

Iniciativa de (re)formulação de PCCS 34 23,6 
Criação do Comitê Estadual/Municipal de Desprecarização do 
Trabalho no SUS 19 13,2 

NS/NR 26 18,1 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

* Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 48 - Lei de responsabilidade fiscal: percepção de mudanças na contratação de recursos 
humanos. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças  N % 
Sim 358 69,0 
Não 68 13,1 
NR/NS 93 17,9 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VII - Orçamento/financiamento da Gestão do Trabalho e da Educação 

 

 

 

Tabela 49 - Existência de orçamento próprio para área de gestão do trabalho e da educação na 
saúde. Brasil, 2012 

Existência de orçamento próprio N % 
Sim 348 67,1 
Não 78 15,0 
NR/NS 93 17,9 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 50 - Incorporação da folha de pagamento no orçamento da área da gestão do trabalho e 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Incorporação da folha de pagamento N=348 % 
Sim 289 83,0 
Não 49 14,1 
NR/NS 10 2,9 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 51 - Existência de autonomia financeira e orçamentária do gestor da área de gestão do 
trabalho e da educação na saúde. Brasil, 2012 

Autonomia financeira N % 
Não 329 63,4 
Sim 90 17,3 
NR/NS 100 19,3 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 52 - Faixa percentual do orçamento da saúde para área de gestão do trabalho e da 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Faixa percentual N % 
Menos de 5% 61 11,8 
Entre 5 e 10% 24 4,6 
Entre 10 e 15% 30 5,8 
Entre 15 e 20% 27 5,2 
Entre 20 e 25% 17 3,3 
Entre 25 e 35% 19 3,7 
Mais de 35% 20 3,9 
NR/NS 321 61,8 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 53 - Opinião do gestor quanto à composição do financiamento da área de gestão do 
trabalho e da educação na saúde. Brasil, 2012 

Financiamento do setor N % 
Federal, estadual e municipal 371 71,5 
Municipal 32 6,2 
Estadual e municipal 17 3,3 
Estadual 5 1,0 
Federal 5 1,0 
NR/NS 89 17,1 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VIII – Educação em saúde 
 

 

Tabela 54 - Vinculação das secretarias de saúde a Pólos de educação permanente em saúde. 
Brasil, 2012 

Vinculação a PEPS N % 
Sim 212 40,8 
Não 144 27,7 
NR/NS 163 31,4 
Total 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 
Tabela 55 - Pólos de educação permanente em saúde: principais dificuldades por grau de 
importância. Brasil, 2012 

Principais dificuldades Grau de importância Média 
1 2 3 4 5 

Poucos recursos orçamentário-financeiros para 
muitos projetos 15 32 34 36 58 2,90 

Liberação de recursos financeiros 14 30 39 36 55 2,88 
Execução financeira por parte dos PEPS 17 29 62 26 35 2,55 
Infraestrutura física 31 41 39 27 37 2,47 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 21 41 63 36 16 2,43 
Ausência/insuficiência de normatização em 
relação à elaboração e execução de projetos 28 35 72 25 19 2,40 

Disputas políticas 25 30 44 23 37 2,33 
Dialogo com instituições de ensino 35 38 47 31 23 2,32 
Identificação de problemas e prioridades 32 41 57 30 15 2,26 
Desorganização da equipe no local 36 35 56 24 21 2,24 
Ausência de reuniões para deliberações e 
acompanhamento dos projetos 43 28 50 29 22 2,24 

Coordenação do trabalho 34 44 50 29 16 2,21 
Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 
13/02/2004, que instituiu a Política Nacional de 
Educação  

41 28 57 22 18 2,10 

Existência prévia de Pólos de Capacitação para 
o Programa Saúde da Família 41 39 47 18 21 2,06 

Relacionamento com as equipes matriciais 38 45 40 27 16 2,06 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 56 - Pólos de educação permanente em saúde: principais aspectos positivos por grau de 
importância. Brasil, 2012 

Aspectos positivos Grau de importância Média 
1 2 3 4 5 

Existência da portaria nº. 198/GM/MS, de 
13/02/2004, que instituiu a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde 7 11 34 50 74 

3,31 

Articulação de uma equipe local 14 27 41 52 45 2,94 
Dialogo com instituições de ensino 11 24 59 43 35 2,75 
Reuniões para deliberações e acompanhamento 
dos projetos 15 31 53 39 39 2,77 

Coordenação do trabalho  9 29 61 39 36 2,76 
A oferta/regularidade de cursos 11 31 70 36 29 2,70 
Relacionamento com as equipes matriciais 8 29 53 45 34 2,71 
Existência prévia de Pólos de Capacitação para 
o Programa Saúde da Família 19 27 43 38 42 2,66 

Participação das SES 18 20 58 37 40 2,74 
Integração das ações de educação em serviço 9 33 63 40 31 2,73 
Formulação de projetos de educação que 
atendam à demanda local 14 31 58 41 32 2,71 

Infraestrutura física 19 29 46 42 32 2,56 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 16 24 63 40 29 2,63 
Liberação de recursos financeiros 28 23 55 28 23 2,20 
Execução financeira por parte dos PEPS 22 39 53 20 19 2,05 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 57 - Pólos de educação permanente em saúde: principais aspectos positivos das formas 
de apoio do Ministério da Saúde. Brasil, 2012 

Aspectos positivos Grau de importância Média 
1 2 3 4 5 

Transferência de recursos financeiros 54 52 95 65 139 2,69 
Investimento direto em infraestrutura e 
equipamentos 42 69 104 96 100 2,65 

Treinamento da equipe profissional do PEPS 41 50 112 82 93 2,45 
Assessoria técnica para elaboração dos projetos 70 61 109 65 98 2,45 
Resolução de conflitos e encaminhamentos de 
soluções 58 78 126 73 63 2,31 
Monitoramento, acompanhamento e avaliação 
dos projetos 36 56 122 90 93 2,58 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco IX - Opinativas 
Tabela 58 - Opinião dos gestores de recursos humanos sobre as ações da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e Educação na Saúde. Brasil, 2012 

Ações Avaliação N=519 % 

Pró-Saúde  

Bom 197 38,0 
Regular 67 12,9 
Insuficiente 20 3,9 
Desconhece 210 40,5 
NR/NS 25 4,8 

PET Saúde 

Bom 187 36,0 
Regular 52 10,0 
Insuficiente 15 2,9 
Desconhece 243 46,8 
NR/NS 22 4,2 

Pró-residências  

Bom 122 23,5 
Regular 36 6,9 
Insuficiente 20 3,9 
Desconhece 317 61,1 
NR/NS 24 4,6 

Profaps 

Bom 96 18,5 
Regular 40 7,7 
Insuficiente 18 3,5 
Desconhece 341 65,7 
NR/NS 24 4,6 

Programas de capacitação / 
especialização 

Bom 226 43,5 
Regular 81 15,6 
Insuficiente 33 6,4 
Desconhece 154 29,7 
NR/NS 25 4,8 

PCCS 

Bom 211 40,7 
Regular 83 16,0 
Insuficiente 54 10,4 
Desconhece 149 28,7 
NR/NS 22 4,2 

Mesa de Negociação do SUS 

Bom 194 37,4 
Regular 65 12,5 
Insuficiente 54 10,4 
Desconhece 178 34,3 
NR/NS 28 5,4 

INOVASUS 

Bom 192 37,0 
Regular 49 9,4 
Insuficiente 19 3,7 
Desconhece 133 25,6 
NR/NS 126 24,3 

ProgeSUS 

Bom 278 53,6 
Regular 78 15,0 
Insuficiente 26 5,0 
Desconhece 114 22,0 
NR/NS 23 4,4 

Provab 

Bom 119 22,9 
Regular 62 11,9 
Insuficiente 40 7,7 
Desconhece 269 51,8 
NR/NS 29 5,6 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 59 - Opinião do gestor da área de gestão do trabalho e da educação na saúde das 
secretarias de saúde em relação ao grau de autonomia, segundo atividades listadas. Brasil, 2012 

Atividades Grau N=519 % 

Contratação de pessoal 

Pouca autonomia 245 47,2 
Muita autonomia 78 15,0 
Nenhuma autonomia 154 29,7 
NR/NS 42 8,1 

Avaliação de Desempenho 

Pouca autonomia 216 41,6 
Muita autonomia 170 32,8 
Nenhuma autonomia 78 15,0 
NR/NS 55 10,6 

Otimização de recursos financeiros 

Pouca autonomia 191 36,8 
Muita autonomia 91 17,5 
Nenhuma autonomia 183 35,3 
NR/NS 54 10,4 

Capacitação de pessoal 

Pouca autonomia 220 42,4 
Muita autonomia 185 35,6 
Nenhuma autonomia 66 12,7 
NR/NS 48 9,2 

Planejamento da força de trabalho 

Pouca autonomia 238 45,9 
Muita autonomia 167 32,2 
Nenhuma autonomia 61 11,8 
NR/NS 53 10,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 60 - Opinião do gestor de RH das secretarias de saúde em relação à implementação de 
plano de cargos, carreiras e salários, avaliação de desempenho, mesa de negociação e incentivos 
diretos na gestão das secretarias de saúde. Brasil, 2012 

Instrumentos de gestão Avaliação N=519 % 

PCCS 

Facilita a gestão 294 56,6 
Dificulta a gestão 12 2,3 
Não altera 32 6,2 
Não é utilizado 132 25,4 
NR/NS 49 9,4 

Avaliação de desempenho 

Facilita a gestão 365 70,3 
Dificulta a gestão 11 2,1 
Não altera 29 5,6 
Não é utilizado 86 16,6 
NR/NS 28 5,4 

Mesa de Negociação do SUS 

Facilita a gestão 252 48,6 
Dificulta a gestão 4 0,8 
Não altera 30 5,8 
Não é utilizado 191 36,8 
NR/NS 42 8,1 

Incentivos diretos 

Facilita a gestão 356 68,6 
Dificulta a gestão 6 1,2 
Não altera 12 2,3 
Não é utilizado 91 17,5 
NR/NS 54 10,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Apêndice D – Tabular de resultados do survey: tipo de secretaria 
 
 

Bloco I - Identificação do responsável e estrutura da gestão do trabalho e da  
educação na saúde 

 

 

Tabela 1 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
gênero por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Gênero 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Feminino 16 59,3 19 73,1 279 59,9 314 60,5 
Masculino 8 29,6 7 26,9 123 26,4 138 26,6 
NS/NR 3 11,1 0 0,0 64 13,7 67 12,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

 

Tabela 2 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
faixa etária por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Faixa etária 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
20 a 29 anos 0 0,0 0 0,0 19 4,1 19 3,7 
30 a 39 anos 4 14,8 5 19,2 65 13,9 74 14,3 
40 a 49 anos 5 18,5 10 38,5 72 15,5 87 16,8 
50 a 59 anos 5 18,5 3 11,5 32 6,9 40 7,7 
60 anos ou mais 0 0,0 1 3,8 4 0,9 5 1,0 
NS/NR 13 48,1 7 26,9 274 58,8 294 56,6 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 3 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
denominação do cargo por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Denominação do cargo 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Gestor/diretor/coordenador 14 51,9 10 38,5 127 27,3 151 29,1 
Secretário(a) de saúde 1 4,4 0 0,0 85 18,2 86 16,6 
Técnico(a)/auxiliar/assistente 1 3,7 0 0,0 32 6,9 33 6,4 
Gerente 1 3,7 3 11,5 13 2,8 17 3,3 
Outro 3 11,1 3 11,5 30 6,4 36 6,9 
NS/NR 7 25,9 10 38,5 179 38,4 196 37,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 4 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
formação por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Formação do gestor 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Nível superior da área de saúde 5 18,5 7 26,9 80 17,2 92 17,7 
Nível superior de outras áreas 13 48,1 12 46,2 145 31,1 170 32,8 
Nível médio de outras áreas 0 0,0 0 0,0 29 6,2 29 5,6 
Outro 1 3,7 0 0,0 9 1,9 10 1,9 
NS/NR 8 29,6 7 26,9 219 47,0 218 42,0 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 5 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: 
tempo no cargo por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Tempo no cargo 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Até 3 anos 12 44,4 12 46,2 132 28,3 156 30,1 
De 3 a 5 anos 5 18,5 5 19,2 66 14,2 76 14,6 
De 5 a 10 anos 1 3,7 2 7,7 53 11,4 56 10,8 
Mais de 10 anos 2 7,4 2 7,7 36 7,7 40 7,7 
NS/NR 7 25,9 5 19,2 179 38,4 191 36,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 6 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação por 
tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Órgão/setor 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Secretaria de saúde 21 77,8 18 69,2 303 65,0 342 65,9 
Órgão central de recursos 
humanos da prefeitura 1 3,7 6 23,1 126 27,0 133 25,6 

Outro* 4 14,8 1 7,7 30 6,4 35 6,7 
Não sei responder 1 3,7 1 0,0 7 1,5 9 1,7 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Especificado na tabela abaixo. 

 

 

 

Tabela 6.1 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação por 
tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Órgão/setor - outro 
SES SMS capitais SMS Total 

N=4 % N=2 % N=29 % N=35 % 
Nas duas 0 0,0 0 0,0 4 13,8 4 11,4 
Secretaria de administração 0 0,0 0 0,0 4 13,8 4 11,4 
Secretaria de planejamento 1 25,0 0 0,0 3 10,3 4 11,4 
Na secretaria junto com o 
departamento administrativo 0 0,0 1 50,0 2 6,9 3 8,6 

No fundo municipal de saúde 0 0,0 0 0,0 3 10,3 3 8,6 
Secretaria de gestão de pessoas 2 50,0 0 0,0 1 3,4 3 8,6 
Parte na secretaria e parte na 
prefeitura 0 0,0 0 0,0 2 6,9 2 5,7 

Na gerencia de RH 1 25,0 0 0,0 1 3,4 2 5,7 
Na superintendência de vigilância 
sanitária 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 

No gabinete da Semusa 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 2,9 
Na diretoria de ADM financeira 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
É independente 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Secretaria de educação 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Coordenação de atenção básica 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Pelo setor do respondente 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Foi extinto em 2008 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Não tem municipal 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Núcleo de educação permanente 0 0,0 0 0,0 1 3,4 1 2,9 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

  



50 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

 

Tabela 7 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: nível hierárquico no 
organograma por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Nível hierárquico 
SES SMS capitais SMS Total 

N=21 % N=18 % N=303 % N=342 % 
Segundo nível 7 33,3 12 66,7 118 38,9 137 26,4 
Terceiro nível 12 57,1 5 27,8 88 29,0 105 20,2 
Quarto nível 0 0,0 0 0,0 21 6,9 21 4,0 
Quinto nível ou inferiores 0 0,0 0 0,0 2 0,7 2 0,4 
NR/NS 2 9,5 1 5,6 74 24,4 77 14,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 8 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: principais atividades 
desenvolvidas por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Principais atividades desenvolvidas 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Administração de pessoal 24 88,9 20 76,9 366 79,9 410 79,0 
Avaliação de desempenho 22 81,5 16 61,5 316 69,0 354 68,2 
Promover a integração dos setores da 
saúde e da educação no sentido de 
fortalecer as instituições 

17 63,0 18 69,2 297 64,8 332 64,0 

Promover a articulação com os órgãos 
educacionais, entidades sindicais e de 
fiscalização do exercício profissional e 
os movimentos sociais. 

16 59,3 18 69,2 287 62,7 321 61,8 

Sistema de informação 19 70,4 11 42,3 277 60,5 307 59,2 
Dimensionamento da força de 
trabalho 23 85,2 19 73,1 261 57,0 303 58,4 
Formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde 17 63,0 21 80,8 255 55,7 293 56,5 

Regulação do trabalho 17 63,0 21 80,8 252 55,0 290 55,9 
Negociação do trabalho 20 74,1 21 80,8 230 50,2 271 52,2 
Planejamento e orçamento 11 40,7 12 46,2 212 46,3 235 45,3 
Realizar concursos e processos 
seletivos públicos 21 77,8 20 76,9 183 40,0 224 43,2 
Elaboração/revisão de planos de 
carreira, cargos e salários 16 59,3 13 50,0 138 30,1 167 32,2 

Total 27 100,0 26 100,0 458 100,0 511 98,5 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco II - Adesão ao ProgeSUS 
 

 

 

Tabela 9 -ProgeSUS*: percepção de mudanças após adesão por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 21 77,8 18 69,2 224 48,1 263 50,7 
Não 2 7,4 5 19,2 110 23,6 117 22,5 
NR/NS 4 3,7 3 0,0 132 1,9 139 26,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
 

 

 

Tabela 10 - ProgeSUS*: grau de importância dos componentes por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Componentes  

N=263; NS/NR=11 

Grau de 
importância  

Tipo de secretaria 

SES SMS capitais SMS 

Estruturação da gestão do trabalho e 
da educação no SUS – financiamento 
para aquisição de equipamentos de 
informática e mobiliário 

1 3 2 33 
2 6 8 79 
3 11 8 102 

Média 2,29 2,33 2,22 

Qualificação da equipe da gestão do 
trabalho e da educação no SUS 

1 4 6 77 
2 7 6 53 
3 9 6 84 

Média 2,14 2,00 1,94 

Sistema de informação gerencial para o 
setor de gestão do trabalho e da 
educação no SUS 

1 12 8 95 
2 6 4 81 
3 2 6 38 

Média 1,43 1,89 1,66 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 11 – ProgeSUS*: principais aspectos para a qualificação e estruturação do trabalho e da 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Principais aspectos 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
O curso de especialização 
contribuiu para a qualificação dos 
processos de gestão 

17 63,0 18 69,2 207 44,4 242 46,6 

O desenvolvimento e a oferta de 
ferramentas de informação 
apoiaram a gestão do trabalho e 
da educação na saúde 

14 51,9 8 30,8 168 36,1 190 36,6 

Promoveu a fixação de 
profissionais 10 37,0 10 38,5 162 34,8 182 35,1 
O financiamento foi suficiente para 
aquisição de equipamentos e 
mobiliário 

9 33,3 7 26,9 151 32,4 167 32,2 

O sistema de informação gerencial 
disponibilizado apoiou os 
processos de planejamento de 
RHS 

5 18,5 5 19,2 135 29,0 145 27,9 

O financiamento foi suficiente para 
reestruturação da infraestrutura da 
área 

5 18,5 5 19,2 109 23,4 119 22,9 

O quantitativo de profissionais 
capacitados foi suficiente 5 18,5 5 19,2 97 20,8 107 20,6 

NS/NR 21 77,8 23 88,5 344 73,8 388 74,8 
Total 27 100 26 100 466 100 519 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 12 – ProgeSUS*: aspectos negativos para a qualificação e estruturação do trabalho e da 
educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Aspectos negativos Grau de 
importância  

Região 
SES SMS capitais SMS 

O quantitativo de profissionais capacitados foi 
insuficiente 

Não considera 
negativo 11 7 235 

1 3 5 37 
2 0 3 43 
3 5 5 56 
4 4 2 48 
5 4 4 47 

Média 3,38 2,84 3,11 

O financiamento foi insuficiente para 
reestruturação da infraestrutura da área 

Não considera 
negativo 10 7 233 

1 0 2 37 
2 9 6 33 
3 3 7 84 
4 2 2 35 
5 3 2 44 

Média 2,94 2,79 3,07 

O financiamento foi insuficiente para aquisição 
de equipamentos e mobiliário 

Não considera 
negativo 11 7 245 

1 5 3 44 
2 4 3 45 
3 3 7 61 
4 2 3 40 
5 2 3 31 

Média 2,50 3,00 2,86 

O sistema de informação gerencial 
disponibilizado não apoiou os processos de 
planejamento de RHS 

Não considera 
negativo 14 12 257 

1 4 4 53 
2 2 1 40 
3 2 1 54 
4 0 3 27 
5 5 5 35 

Média 3,00 3,29 2,77 

O curso de especialização não contribuiu para 
a qualificação dos processos de gestão 

Não considera 
negativo 16 15 266 

1 5 7 79 
2 0 1 36 
3 2 0 34 
4 3 2 18 
5 1 1 33 

Média 2,55 2,00 2,45 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 13 - ProgeSUS*: quantitativo de profissionais participantes do curso de especialização em 
gestão do trabalho e educação na saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Quantitativo de 
profissionais 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Um participante 1 3,7 4 15,4 75 16,1 80 15,4 
Dois participantes 1 3,7 4 15,4 50 10,7 55 10,6 
Três participantes 1 3,7 3 11,5 28 6,0 32 6,2 
Quatro ou mais 14 51,9 6 23,1 56 12,0 76 14,6 
A SMS não participou 3 11,1 3 11,5 93 20,0 99 19,1 
NS/NR 7 25,9 6 23,1 164 35,2 177 34,1 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
 

Tabela 14 - ProgeSUS*: principais mudanças após participação no curso de especialização em 
gestão do trabalho e educação na saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012  

Principais mudanças 
SES SMS capitais SMS Total 

N=24 % N=23 % N=373 % N=420 % 
Houve a reestruturação da equipe 8 33,3 8 34,8 98 26,3 114 27,1 
A área gestão do trabalho e 
educação foi criada 3 12,5 6 26,1 84 22,5 93 22,1 
Houve a reestruturação do 
organograma 6 25,0 6 26,1 78 20,9 90 21,4 
Houve a reestruturação da área 
física 6 25,0 3 13,0 74 19,8 83 19,8 

Outra 7 29,2 4 17,4 33 8,8 44 10,5 
NS/NR 13 54,2 13 56,5 221 59,2 247 58,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 15 – ProgeSUS*: principais contribuições com a participação no curso de especialização 
em gestão do trabalho e educação na saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Principais contribuições 
SES SMS capitais SMS Total 

N=24 % N=23 % N=373 % N=420 % 
Propor e elaborar políticas de 
formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde 

17 70,8 14 60,9 194 52,0 225 53,6 

Planejar, coordenar e apoiar as 
atividades relacionadas ao trabalho e 
à educação na área da saúde 

18 75,0 12 52,2 195 52,3 225 53,6 

Promover a integração dos setores 
da saúde e da educação para 
melhoria das condições de trabalho 
no sentido de fortalecer as 
instituições formadoras e de 
profissionais atuantes na área 

16 66,7 12 52,2 192 51,5 220 52,4 

Participar de processo de seleção 
para cursos, treinamentos e 
atividades de acordo com a área 
específica  

14 58,3 12 52,2 166 44,5 192 45,7 

Promover a articulação com os 
órgãos educacionais, entidades 
sindicais e os movimentos sociais 

14 58,3 12 52,2 162 43,4 188 44,8 

Criação/articulação de espaços de 
negociação entre gestores e 
trabalhadores 

11 45,8 9 39,1 129 34,6 149 35,5 

Elaboração de proposta de plano de 
carreiras, cargos e salários 13 54,2 11 47,8 118 31,6 142 33,8 
Não foi observado resultado 
específico em função da participação 
no curso 

1 4,2 1 4,3 36 9,7 38 9,0 

NS/NR 6 25,0 8 34,8 154 41,3 168 40,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Bloco III - Plano de cargos, carreiras e salários 

 

 

Tabela 16 – Plano de cargos, carreira e salários: existência e abrangência por tipo de secretaria. 
Brasil, 2012 

PCCS geral 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 

Sim, geral para todos os setores 4 14,8 6 23,1 180 38,6 190 36,6 
Sim, específico para o setor saúde 19 70,4 16 61,5 102 21,9 137 26,4 
Não possui 3 11,1 4 15,4 144 30,9 151 29,1 
NR/NS 1 3,7 0 0,0 40 8,6 41 7,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 17 – Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: ano de implantação 
por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Ano 
SES SMS capitais SMS Total 

N=14 % N=5 % N=60 % N=70 % 
Até 2002 4 29 1 20 7 12 12 17,1 
2003 a 2006 7 50 1 20 9 15 17 24,3 
2007 à 2010 2 14 9 180 17 28 28 40,0 
A partir de 2011 3 21 2 40 25 42 30 42,9 
NR/NS 3 21 3 60 44 73 50 71,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 18 – Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: incorporação das 
diretrizes nacionais da MNNP-SUS* por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Incorporação das 
diretrizes 

SES SMS capitais SMS Total 

N=19 % N=16 % N=102 % N=137 % 
Sim 10 52,6 10 62,5 40 39,2 60 43,8 
Não 4 21,1 4 25,0 15 14,7 23 16,8 
NR/NS 5 26,3 2 12,5 47 46,1 54 39,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 19 – Plano de cargos, carreira e salários: existência de discussão de modelos 
diferenciados por categoria profissional ou nível de escolaridade por tipo de secretaria. Brasil, 
2012 

Discussão de modelos 
diferenciados 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim. PCCS por categoria 
(médicos, enfermeiros, 
odontólogos, administrativos etc.) 

14 51,9 13 50,0 137 29,4 164 31,6 

Não existe/não está em 
discussão 2 7,4 4 15,4 146 31,3 152 29,3 
Sim. PCCS por nível de 
escolaridade (superior, médio e 
elementar) 

6 22,2 7 26,9 82 17,6 95 18,3 

NR/NS 5 18,5 2 7,7 101 21,7 108 20,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519,0 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 20 – Plano de cargos, carreira e salários: constituição de comissão específica para 
discussão de modelos diferenciados por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Existência de comissão para 
discussão de modelos 
diferenciados 

SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=20 % N=219 % N=259 % 
Sim 15 75,0 11 55,0 105 47,9 131 50,6 
Não 1 5,0 1 5,0 44 20,1 46 17,8 
A discussão aconteceu (está 
acontecendo) em outro espaço 
de negociação 

1 5,0 5 25,0 36 16,4 42 16,2 

A discussão aconteceu (está 
acontecendo) na Mesa de 
Negociação 

1 5,0 1 5,0 19 8,7 21 8,1 

NR/NS 2 10,0 2 0,0 15 6,8 19 7,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 21 – Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: influência das diretrizes 
nacionais da MNNP-SUS* na elaboração do modelo por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Influência das diretrizes 
SES SMS capitais SMS Total 

N=10 % N=10 % N=40 % N=60 % 
Sim 10 100,0 7 70,0 28 70,0 45 75,0 
Não 0 0,0 2 20,0 7 17,5 9 15,0 
SR/NR 0 0,0 1 10,0 5 12,5 6 10,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 22 – Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: aspectos contemplados 
para progressão na carreira por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Aspectos 
SES SMS capitais SMS Total 

N=19 % N=17 % N=137 % N=173 % 
As oportunidades de 
desenvolvimento associadas à 
educação permanente em 
relação a pós graduação 

13 73,7 14 88,2 62 81,0 89 51,4 

Tempo de serviço  13 73,7 12 76,5 58 73,7 83 48,0 
Os resultados da avaliação de 
desempenho profissional 14 73,7 11 76,5 54 71,5 79 45,7 
O PCCS não contempla 
progressão na carreira  6 36,8 4 23,5 12 19,7 22 12,7 

NR/NS 1 10,5 0 0,0 6 10,9 7 4,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 23 – Plano de cargos, carreira e salários específico da saúde: viabilidade de modelos 
diferenciados. Brasil, 2012 

Viabilidade 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Para todos os profissionais 23 85,2 21 80,8 355 76,2 399 76,9 
Para todos os níveis de atenção 2 7,4 2 7,7 49 10,5 53 10,2 
Sim. Carreira municipal 3 11,1 1 3,8 33 7,1 37 7,1 
Não sei 1 3,7 2 7,7 23 4,9 26 5,0 
Sim. Carreira estadual 3 11,1 1 3,8 10 2,1 14 2,7 
Sim. Carreira federal 3 11,1 1 3,8 10 2,1 14 2,7 
Somente para o nível hospitalar 0 0,0 0 0,0 5 1,1 5 1,0 
Somente para atenção básica 0 0,0 0 0,0 2 0,4 2 0,4 
Somente para médicos 1 3,7 0 0,0 0 0,0 1 0,2 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco IV - Avaliação de desempenho 
 

 

 

Tabela 24 - Processo de avaliação de desempenho: existência e abrangência segundo tipo de 
secretaria. Brasil, 2012 

Existência e abrangência 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim, geral para todos os setores 6 22,2 4 15,4 232 49,8 242 46,6 
Sim, para o setor saúde 15 55,6 12 46,2 96 20,6 123 23,7 
Não 5 18,5 10 38,5 113 24,2 128 24,7 
NS/NR 1 3,7 0 0,0 25 5,4 26 5,0 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 25 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: ano de implantação. 
Brasil, 2012 

Ano de implantação 
SES SMS capitais SMS Total 

N=15 % N=12 % N=96 % N=123 % 
Até 2002 3 20,0 3 25,0 5 5,2 11 8,9 
2003 a 2006 2 13,3 0 0,0 9 9,4 11 8,9 
2007 a 2010 4 26,7 4 33,3 20 20,8 28 22,8 
A partir de 2011 4 26,7 3 25,0 25 26,0 32 26,0 
NR/NS 2 13,3 2 16,7 37 38,5 41 33,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 26 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: existência de 
negociação entre gestores e trabalhadores. Brasil, 2012 

Existência de negociação 
SES SMS capitais SMS Total 

N=15 % N=12 % N=96 % N=123 % 
Sim 11 73,3 7 58,3 64 66,7 82 66,7 
Não 4 26,7 5 41,7 32 33,3 41 33,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 27 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: participação dos 
trabalhadores. Brasil, 2012 

Participação dos 
trabalhadores 

SES SMS capitais SMS Total 

N=15 % N=12 % N=96 % N=123 % 
Sim 13 86,7 8 66,7 73 76,0 94 76,4 
Não 1 6,7 4 33,3 23 24,0 28 22,8 
NS/NR 1 6,7 0 0,0 0 0,0 1 0,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 28 - Processo de avaliação de desempenho: aspectos contemplados em função dos 
resultados. Brasil, 2012 

Aspectos contemplados  
SES SMS capitais SMS Total 

N=15 % N=12 % N=96 % N=123 % 
As oportunidades de 
desenvolvimento profissional 9 60,0 9 75,0 69 71,9 87 70,7 

A progressão na carreira 7 46,7 10 83,3 59 61,5 76 61,8 
O pagamento de gratificações 11 73,3 10 83,3 54 56,3 75 61,0 
A reestruturação do trabalho 10 66,7 8 66,7 57 59,4 75 61,0 
Não são utilizados 0 0,0 0 0,0 4 4,2 4 3,3 
Não tem conhecimento 1 6,7 0 0,0 2 2,1 3 2,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco V - Mesa de Negociação Permanente do SUS 
 

 

 

Tabela 29 - MNP-SUS*: implantação e situação. Brasil, 2012 

Existência da Mesa de 
Negociação 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N3 % 
Não** 3 11,1 10 38,5 213 45,7 226 43,5 
Sim e está em 
funcionamento 13 48,1 9 34,6 62 13,3 84 16,2 

Não tem conhecimento 1 3,7 1 3,8 73 15,7 75 14,5 
Sim, porém não está em 
funcionamento 7 25,9 4 15,4 42 9,0 53 10,2 
Não, mas está pensando 
em instalar 1 3,7 2 7,7 42 9,0 45 8,7 

Não sei o que é 1 3,7 0 0,0 30 6,4 31 6,0 
NS/NR 1 3,7 0 0,0 4 0,9 5 1,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

**Motivos da não implantação especificados abaixo 

 

Tabela 29.1 - MNP-SUS*: motivos para não instalação. Brasil, 2012 

Motivos 
SES SMS capitais SMS Total 

N=3 % N=10 % N=213 % N=226 % 
Não teve assessoria 
técnica para a implantação 2 66,7 2 20,0 65 30,5 69 30,5 
A SMS/SES já utiliza 
ferramenta para 
negociação do trabalho no 
SUS 

1 33,3 2 20,0 45 21,1 48 21,2 

Outra 0 0,0 1 10,0 30 14,1 31 13,7 
Não houve interesse dos 
Gestores 0 0,0 2 20,0 28 13,1 30 13,3 
Não houve interesse dos 
trabalhadores 0 0,0 0 0,0 18 8,5 18 8,0 
Não considera relevante 
ter Mesa de Negociação 0 0,0 1 10,0 10 4,7 11 4,9 

NS/NR 0 0,0 2 20,0 17 8,0 19 8,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 30 - MNP-SUS*: existência de outros espaços para negociação do trabalho. Brasil, 2012 

Existência de outro espaço para 
negociação do trabalho 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Não. Os conflitos não são 
resolvidos 6 22,2 6 23,1 89 19,1 101 19,5 
Sim. As reuniões do Conselho 
Estadual/Municipal de Saúde 5 18,5 5 19,2 91 19,5 101 19,5 
Sim. Nas assembleias com os 
trabalhadores 1 3,7 4 15,4 78 16,7 83 16,0 

Sim. Em sindicatos 6 22,2 3 11,5 50 10,7 59 11,4 
Sim. No próprio local de trabalho 0 0,0 0 0,0 33 7,1 33 6,4 
Sim. Em outros fóruns 1 3,7 3 11,5 28 6,0 32 6,2 
Não, utiliza-se apenas a mesa 2 7,4 1 3,8 2 0,4 5 1,0 
NR/NS 6 22,2 4 15,4 95 20,4 105 20,23 
Total 27 128,57 26  466  519 100,00 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Tabela 31 - MNP-SUS*: existência de regimento interno. Brasil, 2012 

Existência de regimento 
interno  

SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Não 6 30,0 5 38,5 66 63,5 77 56,2 
Sim 12 60,0 8 61,5 37 35,6 57 41,6 
NS/NR 2 10,0 0 0,0 1 1,0 3 2,2 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Tabela 32 - MNP-SUS*: instituições participantes. Brasil, 2012 

Instituições que participam 
SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Sindicatos 14 70,0 10 76,9 70 67,3 94 68,6 
Secretaria Municipal de 
Saúde 3 15,0 11 84,6 77 74,0 91 66,4 

Associações de trabalhadores 10 50,0 8 61,5 37 35,6 55 40,1 
Conselhos de classes 9 45,0 4 30,8 36 34,6 49 35,8 
COSEMS 9 45,0 5 38,5 26 25,0 40 29,2 
Secretaria Estadual de Saúde 14 70,0 4 30,8 21 20,2 39 28,5 
Ministério da Saúde (regional) 4 20,0 4 30,8 23 22,1 31 22,6 
FUNASA (regional) 4 20,0 4 30,8 16 15,4 24 17,5 
ANVISA (regional) 1 5,0 2 15,4 17 16,3 20 14,6 
Outro 4 20,0 0 0,0 6 5,8 10 7,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 33 - MNP-SUS*: ano de implantação. Brasil, 2012 

Período de instalação 
SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Antes de 2003 3 15,0 1 7,7 5 4,8 9 6,6 
Entre 2003 e 2005 4 20,0 3 23,1 5 4,8 12 8,8 
Entre 2006 e 2008 4 20,0 3 23,1 8 7,7 15 10,9 
Entre 2009 e 2011 3 15,0 1 7,7 41 39,4 45 32,8 
Em 2012 2 10,0 1 7,7 9 8,7 12 8,8 
NR/NS 4 20,0 4 30,8 36 34,6 44 32,1 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

 

Tabela 34 - MNP- SUS*: abrangência. Brasil, 2012 

Abrangência da Mesa de 
Negociação do trabalho 

SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Só para o setor da saúde 11 55,0 10 76,9 40 38,5 61 44,5 
Para todos os setores do 
Estado/Município 4 20,0 2 15,4 39 37,5 45 32,8 

NR/NS 5 25,0 1 7,7 25 24,0 31 22,6 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

 

Tabela 35 - MNP-SUS*: percepção de mudanças após a implantação. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças 
SES SMS capitais SMS Total 

N=20 % N=13 % N=104 % N=137 % 
Sim 10 50,0 7 53,8 47 45,2 64 46,7 
Não 6 30,0 6 46,2 45 43,3 57 41,6 
NR/NS 4 20,0 0 0,0 12 11,5 16 11,7 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 36 - MNP-SUS*: principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação 
na saúde por média de importância segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Componentes 
Médias de importância por tipo de secretaria 

SES SMS capitais SMS 
Realização de concursos e processos 
seletivos públicos 4,25 4,20 3,88 
Políticas de desprecarização do trabalho 3,43 4,25 3,65 
Carreiras/ PCCS  4,00 4,20 3,51 
Jornada de trabalho 4,50 3,50 3,45 
Condições de trabalho 3,63 3,67 3,58 
Proteção social 3,00 2,50 3,45 
Salário 3,89 3,67 3,41 
Avaliação de desempenho 3,11 3,40 3,46 
Saúde do trabalhador 3,29 3,17 3,61 
Solução de conflitos de relações de 
trabalho 3,38 3,50 3,49 
Pendências judiciais/trabalhistas 2,43 2,40 3,38 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 37 - MNP-SUS*: estabelecimento de acordo referentes as principais mudanças ocorridas 
na área de gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Existência de acordo 
SES SMS capitais SMS Total 

N=10 % N=7 % N=47 % N=64 % 
Sim 7 70,0 6 85,7 41 87,2 54 84,4 
Não 3 30,0 1 14,3 6 12,8 10 15,6 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 38 - MNP-SUS*: estabelecimento de protocolos referentes as principais mudanças 
ocorridas na área de gestão do trabalho e educação na saúde. Brasil, 2012 

Existência de protocolos 
SES SMS capitais SMS Total 

N=10 % N=7 % N=47 % N=64 % 
Sim 6 60,0 5 71,4 22 46,8 33 51,6 
Não 4 40,0 2 28,6 25 53,2 31 48,4 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 39 - Organização sindical: existência no local de trabalho. Brasil, 2012 

Existência de 
organização sindical 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Não 11 40,7 5 19,2 280 60,1 296 57,0 
Sim 16 59,3 21 80,8 186 39,9 223 43,0 
Total 27 100 26 100 466 100,0 519 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VI - Desprecarização do trabalho 
 

 

Tabela 40 - Modalidades de contratação de recursos humanos praticadas pelas secretarias de 
saúde. Brasil, 2012 

Tipos de contratação 
SES SMS capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 
Estatutário 25 92,6 25 96,2 399 85,6 449 86,5 
Cargo Comissionado  23 85,2 25 96,2 390 83,7 438 84,4 
Contrato Temporário  20 74,1 20 76,9 328 70,4 368 70,9 
Contrato de prestação de serviço  19 70,4 19 73,1 325 69,7 363 69,9 
CLT  14 51,9 16 61,5 247 53,0 277 53,4 
Bolsas de estágios  16 59,3 19 73,1 211 45,3 246 47,4 
Cooperativas 14 51,9 9 34,6 46 9,9 69 13,3 
Fundação Pública 7 25,9 6 23,1 46 9,9 59 11,4 
Organização Social 8 29,6 3 11,5 46 9,9 57 11,0 
OSCIP 7 25,9 2 7,7 34 7,3 43 8,3 
ONG 2 7,4 2 7,7 34 7,3 38 7,3 
Contrato Verbal  0 0,0 2 7,7 10 2,1 12 2,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 41 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: conhecimento por parte 
dos gestores. Brasil, 2012 

Conhecimento do 
protocolo  

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Não 8 29,6 11 42,3 356 76,4 375 72,3 
Sim 19 70,4 15 57,7 110 23,6 144 27,7 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519,0 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 42 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: aplicação para orientação 
de políticas. Brasil, 2012 

Aplicação do protocolo 
de desprecarização do 
trabalho 

SES SMS capitais SMS Total 

N=19 % N=15 % N=110 % N=144 % 
Sim 16 84,2 9 60,0 79 71,8 104 72,2 
Não 3 15,8 6 40,0 31 28,2 40 27,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 43 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: contribuições para 
solucionar os problemas dos vínculos precários no SUS. Brasil, 2012 

Contribuições 
SES SMS capitais SMS Total 

N=19 % N=15 % N=110 % N=144 % 
Realização de concursos e 
processos seletivos públicos 17 89,5 10 66,7 70 63,6 97 67,4 
Levantamento das formas de 
precarização do trabalho no SUS 11 57,9 4 26,7 40 36,4 55 38,2 
Substituição do trabalho precário 
existente por formas legais de 
contratação 

11 57,9 5 33,3 38 34,5 54 37,5 

Iniciativa de (re)formulação de 
PCCS 3 15,8 5 33,3 26 23,6 34 23,6 
Criação do Comitê 
Estadual/Municipal de 
Desprecarização do Trabalho no 
SUS 

0 0,0 1 6,7 18 16,4 19 13,2 

Formulação de um plano de 
desprecarização do trabalho para o 
Estado/Município 

1 5,3 1 6,7 16 14,5 18 12,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 44 - Lei de responsabilidade fiscal: percepção de mudanças na contratação de recursos 
humanos. Brasil, 2012 

Mudanças geradas pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 22 81,5 18 69,2 318 68,2 358 69,0 
Não 1 3,7 3 11,5 64 13,7 68 13,1 
NR/NS 4 14,8 5 19,2 84 18,0 93 17,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519,0 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VII - Orçamento/financiamento da Gestão do Trabalho e da Educação 
 

 

Tabela 45 - Existência de orçamento próprio para área de gestão do trabalho e da educação na 
saúde. Brasil, 2012 

Existência de orçamento 
próprio 

SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 21 77,8 21 80,8 306 65,7 348 67,1 
Não 1 3,7 5 19,2 72 15,5 78 15,0 
NR/NS 5 18,5 0 0,0 88 18,9 93 17,9 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

 

Tabela 46 - Incorporação da folha de pagamento no orçamento da área da gestão do trabalho e 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Incorporação da folha de 
pagamento 

SES SMS capitais SMS Total 

N=26 % N=21 % N=394 % N=441 % 
Sim 15 57,7 15 71,4 259 65,7 289 65,5 
Não 5 19,2 6 28,6 38 9,6 49 9,4 
NR/NS 6 23,1 0 0,0 97 24,6 103 19,8 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

 

 

Tabela 47 - Existência de autonomia financeira e orçamentária do gestor da área de gestão do 
trabalho e da educação na saúde. Brasil, 2012 

Autonomia financeira 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 6 22,2 2 7,7 82 17,6 90 17,3 
Não 17 63,0 22 84,6 290 62,2 329 63,4 
NR/NS 4 14,8 2 7,7 94 20,2 100 19,3 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 48 - Faixa percentual do orçamento da saúde para área de gestão do trabalho e da 
educação na saúde. Brasil, 2012 

Faixa percentual 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Menos de 5% 5 18,5 7 26,9 49 10,5 61 11,8 
Entre 5 e 10% 3 11,1 0 0,0 21 4,5 24 4,6 
Entre 10 e 15% 1 3,7 0 0,0 29 6,2 30 5,8 
Entre 15 e 20% 1 3,7 0 0,0 26 5,6 27 5,2 
Entre 20 e 25% 0 0,0 0 0,0 17 3,6 17 3,3 
Entre 25 e 35% 1 3,7 1 3,8 17 3,6 19 3,7 
Mais de 35% 1 3,7 1 3,8 18 3,9 20 3,9 
NR/NS 15 55,6 17 65,4 289 62,0 321 61,8 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 49 - Opinião do gestor quanto à composição do financiamento da área de gestão do 
trabalho e da educação na saúde. Brasil, 2012 

Esfera governamental 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Federal, estadual e municipal 18 66,7 20 76,9 333 71,5 371 71,5 
Municipal 0 0,0 2 7,7 30 6,4 32 6,2 
Estadual e municipal 1 3,7 0 0,0 16 3,4 17 3,3 
Estadual 2 7,4 0 0,0 3 0,6 5 1,0 
Federal 0 0,0 0 0,0 5 1,1 5 1,0 
NR/NS 6 22,2 4 15,4 79 17,0 89 17,1 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VIII – Educação em saúde 
 

 

Tabela 50 - Vinculação das secretarias de saúde à Pólos de educação permanente em saúde. 
Brasil, 2012 

Referenciação ao PEPS 
SES SMS capitais SMS Total 

N % N % N % N % 
Sim 14 51,9 6 23,1 192 41,2 212 40,8 
Não 7 25,9 10 38,5 127 27,3 144 27,7 
NR/NS 6 22,2 10 38,5 147 31,5 163 31,4 
Total 27 100,0 26 100,0 466 100,0 519 100,0 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 51 - Pólos de educação permanente em saúde: principais dificuldades por média de 
importância segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Dificuldades SES SMS 
capitais SMS 

Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, 
que instituiu a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde 2,22 1,67 2,73 
Ausência/insuficiência de normatização em relação à 
elaboração e execução de projetos 2,50 3,20 2,85 
Desorganização da equipe no local 3,11 2,60 2,75 
Coordenação do trabalho 2,56 3,20 2,70 
Infraestrutura física 3,00 3,40 2,98 
Diálogo com as instituições de ensino 2,89 2,00 2,84 
Identificação de problemas e prioridades 2,60 2,60 2,76 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 2,40 3,40 2,93 
Poucos recursos financeiros para muitos projetos 3,33 4,50 3,50 
Liberação de recursos financeiros 3,20 4,25 3,51 
Execução financeira por parte do PEPS 3,00 3,00 3,21 
Relacionamento com as equipes matriciais 2,40 2,80 2,64 
Ausência de reuniões para deliberação e acompanhamento 
dos projetos 2,60 3,00 2,76 
Existência prévia de Pólos de capacitação para o PSF 2,33 3,80 2,61 
Disputas políticas 2,67 3,75 3,12 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 52 - Pólos de educação permanente em saúde: aspectos positivos por média de 
importância segundo tipo de secretaria.  Brasil, 2012 

Aspectos positivos SES SMS 
capitais SMS 

Existência da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que 
instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde 4,40 4,60 3,94 
Articulação de uma equipe local 3,78 3,60 3,47 
Dialogo com instituições de ensino 3,78 3,75 3,36 
Reuniões para deliberações e acompanhamento dos 
projetos 3,25 2,75 3,27 
Coordenação do trabalho  3,89 3,25 3,34 
A oferta/regularidade de cursos 3,67 3,40 3,20 
Relacionamento com as equipes matriciais 3,63 3,00 3,40 
Existência prévia de Pólos de Capacitação para o Programa 
Saúde da Família 3,38 2,60 3,36 
Participação das SES 3,44 2,60 3,37 
Integração das ações de educação em serviço 3,44 3,00 3,29 
Formulação de projetos de educação que atendam à 
demanda local 3,60 2,75 3,25 
Infraestrutura física 3,22 4,00 3,22 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 3,30 3,00 3,25 
Liberação de recursos financeiros 3,13 1,75 2,99 
Execução financeira por parte dos PEPS 2,63 3,00 2,84 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação 
 

 

 

Tabela 53 - Pólos de educação permanente em saúde: principais aspectos positivos das formas 
de apoio do Ministério da Saúde segundo tipo de secretaria.  Brasil, 2012 

Dificuldades SES SMS 
capitais SMS 

Transferência de recursos financeiros 3,89 3,47 3,43 
Investimento direto em infraestrutura e equipamentos 2,94 3,26 3,37 
Treinamento da equipe profissional do PEPS 3,61 3,31 3,35 
Assessoria técnica para elaboração dos projetos 3,45 3,22 3,13 
Resolução de conflitos e encaminhamentos de soluções 3,45 2,68 3,01 
Monitoramento, acompanhamento e avaliação dos projetos 3,57 3,26 3,37 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação 
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Bloco IX - Opinativas 
 

 

Tabela 54 - Opinião dos gestores de recursos humanos sobre as ações da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e Educação na Saúde segundo tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Ações Avaliação 
SES SMS 

capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 

Pró-saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
0 
1 
7 
3 

59,3 
0,0 
3,7 

25,9 
11,1 

18 
3 
1 
2 
2 

69,2 
11,5 
3,8 
7,7 
7,7 

163 
64 
18 

201 
20 

35,0 
13,7 
3,9 

43,1 
4,3 

197 
67 
20 

210 
25 

38,0 
12,9 
3,9 

40,5 
4,8 

PET saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

19 
1 
0 
7 
0 

70,4 
3,7 
0,0 

25,9 
0,0 

19 
3 
0 
2 
2 

73,1 
11,5 
0,0 
7,7 
7,7 

149 
48 
15 

234 
20 

32,0 
10,3 
3,2 

50,2 
4,3 

187 
52 
15 

243 
22 

36,0 
10,0 
2,9 

46,8 
4,2 

Pró-residências 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

18 
0 
1 
8 
0 

66,7 
0,0 
3,7 

29,6 
0,0 

11 
4 
1 
6 
4 

42,3 
15,4 
3,8 

23,1 
15,4 

93 
32 
18 

303 
20 

20,0 
6,9 
3,9 

65,0 
4,3 

122 
36 
20 

317 
24 

23,5 
6,9 
3,9 

61,1 
4,6 

Profaps 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

20 
0 
1 
6 
0 

74,1 
0,0 
3,7 

22,2 
0,0 

6 
3 
3 

10 
4 

23,1 
11,5 
11,5 
38,5 
15,4 

70 
37 
14 

325 
20 

15,0 
7,9 
3,0 

69,7 
4,3 

96 
40 
18 

341 
24 

18,5 
7,7 
3,5 

65,7 
4,6 

Programas de 
capacitação / 
especialização 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

14 
6 
1 
6 
0 

51,9 
22,2 
3,7 

22,2 
0,0 

9 
6 
2 
4 
5 

34,6 
23,1 
7,7 

15,4 
19,2 

203 
69 
30 

144 
20 

43,6 
14,8 
6,4 

30,9 
4,3 

226 
81 
33 

154 
25 

43,5 
15,6 
6,4 

29,7 
4,8 

PCCS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
7 
2 
2 
0 

59,3 
25,9 
7,4 
7,4 
0,0 

13 
4 
2 
3 
4 

50,0 
15,4 
7,7 

11,5 
15,4 

182 
72 
50 

144 
18 

39,1 
15,5 
10,7 
30,9 
3,9 

211 
83 
54 

149 
22 

40,7 
16,0 
10,4 
28,7 
4,2 

Mesa de Negociação 
do SUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

15 
4 
3 
4 
1 

55,6 
14,8 
11,1 
14,8 
3,7 

19 
0 
2 
1 
4 

73,1 
0,0 
7,7 
3,8 

15,4 

160 
61 
49 

173 
23 

34,3 
13,1 
10,5 
37,1 
4,9 

194 
65 
54 

178 
28 

37,4 
12,5 
10,4 
34,3 
5,4 

INOVASUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

20 
1 
1 
5 
0 

74,1 
3,7 
3,7 

18,5 
0,0 

18 
1 
1 
2 
4 

69,2 
3,8 
3,8 
7,7 

15,4 

154 
47 
17 

226 
22 

33,0 
10,1 
3,6 

48,5 
4,7 

192 
49 
19 

233 
26 

37,0 
9,4 
3,7 

44,9 
5,0 

ProgeSUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

21 
1 
3 
2 
0 

77,8 
3,7 

11,1 
7,4 
0,0 

17 
5 
0 
1 
3 

65,4 
19,2 
0,0 
3,8 

11,5 

240 
72 
23 

111 
20 

51,5 
15,5 
4,9 

23,8 
4,3 

278 
78 
26 

114 
23 

53,6 
15,0 
5,0 

22,0 
4,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 55 - Opinião do gestor da área de gestão do trabalho e da educação na saúde das 
secretarias de saúde em relação ao grau de autonomia, segundo atividades listadas por tipo de 
secretaria. Brasil, 2012 

Atividades Grau 
SES SMS 

capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 

Contratação de 
pessoal 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

12 
5 

10 
0 

44,4 
18,5 
37,0 
0,0 

11 
3 
9 
3 

42,3 
11,5 
34,6 
11,5 

222 
70 

135 
39 

47,6 
15,0 
29,0 
8,4 

245 
78 

154 
42 

47,2 
15,0 
29,7 
8,1 

Avaliação de 
Desempenho 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

11 
9 
7 
0 

40,7 
33,3 
25,9 
0,0 

11 
9 
1 
5 

42,3 
34,6 
3,8 

19,2 

194 
152 
70 
50 

41,6 
32,6 
15,0 
10,7 

216 
170 
78 
55 

41,6 
32,8 
15,0 
10,6 

Otimização de 
recursos 
financeiros 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

9 
6 

11 
1 

33,3 
22,2 
40,7 
3,7 

14 
1 
9 
2 

53,8 
3,8 

34,6 
7,7 

168 
84 

163 
51 

36,1 
18,0 
35,0 
10,9 

191 
91 

183 
54 

36,8 
17,5 
35,3 
10,4 

Capacitação de 
pessoal 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

13 
10 

3 
1 

48,1 
37,0 
11,1 
3,7 

11 
8 
4 
3 

42,3 
30,8 
15,4 
11,5 

196 
167 
59 
44 

42,1 
35,8 
12,7 
9,4 

220 
185 
66 
48 

42,4 
35,6 
12,7 
9,2 

Planejamento da 
força de trabalho 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

14 
10 

2 
1 

51,9 
37,0 
7,4 
3,7 

12 
8 
3 
3 

46,2 
30,8 
11,5 
11,5 

212 
149 
56 
49 

45,5 
32,0 
12,0 
10,5 

238 
167 
61 
53 

45,9 
32,2 
11,8 
10,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 56 - Opinião do gestor de RH das secretarias de saúde em relação à implementação de 
plano de cargos, carreiras e salários, avaliação de desempenho, mesa de negociação e incentivos 
diretos na gestão das secretarias de saúde por tipo de secretaria. Brasil, 2012 

Instrumentos de 
gestão Avaliação 

SES SMS 
capitais SMS Total 

N=27 % N=26 % N=466 % N=519 % 

PCCS 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

22 
2 
1 
1 
1 

81,5 
7,4 
3,7 
3,7 
3,7 

17 
1 
0 
5 
3 

65,4 
3,8 
0,0 

19,2 
11,5 

255 
9 

31 
126 
45 

54,7 
1,9 
6,7 

27,0 
9,7 

294 
12 
32 

132 
49 

56,6 
2,3 
6,2 

25,4 
9,4 

Avaliação de 
desempenho 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

20 
3 
0 
3 
1 

74,1 
11,1 
0,0 

11,1 
3,7 

17 
0 
2 
4 
3 

65,4 
0,0 
7,7 

15,4 
11,5 

328 
8 

27 
79 
24 

70,4
1,7 
5,8 

17,0 
5,2 

365 
11 
29 
86 
28 

70,3 
2,1 
5,6 

16,6 
5,4 

Mesa de 
negociação do 
SUS 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

16 
0 
4 
7 
0 

59,3 
0,0 

14,8 
25,9 
0,0 

15 
0 
1 
7 
3 

57,7 
0,0 
3,8 

26,9 
11,5 

221 
4 

25 
177 
39 

47,4 
0,9 
5,4 

38,0 
8,4 

252 
4 

30 
191 
42 

48,6 
0,8 
5,8 

36,8 
8,1 

Incentivos diretos 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

22 
0 
1 
3 
1 

81,5 
0,0 
3,7 

11,1 
3,7 

19 
0 
0 
3 
4 

73,1 
0,0 
0,0 

11,5 
15,4 

315 
6 

11 
85 
49 

67,6 
1,3 
2,4 

18,2 
10,5 

356 
6 

12 
91 
54 

68,6 
1,2 
2,3 

17,5 
10,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2013. 
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Apêndice E – Tabular de resultados do survey: grandes regiões  
 

 
Bloco I - Identificação do responsável e estrutura da gestão do trabalho e da educação na saúde 

 

Tabela 1 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: gênero segundo região. Brasil, 2012 

Gênero 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Feminino 27 71,1 74 58,3 124 61,4 66 58,4 23 59,0 314 60,5 
Masculino 7 18,4 36 28,3 50 24,8 33 29,2 12 30,8 138 26,6 
NS/NR 4 10,5 17 13,4 28 13,9 14 12,4 4 10,3 67 12,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 2 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: faixa etária segundo região. Brasil, 2012 

Faixa etária 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

20 a 29 anos 0 0,0 4 3,1 8 4,0 4 3,5 3 7,7 19 3,7 
30 a 39 anos 8 21,1 24 18,9 20 9,9 15 13,3 7 17,9 74 14,3 
40 a 49 anos 10 26,3 20 15,7 37 18,3 13 11,5 7 17,9 87 16,8 
50 a 59 anos 4 10,5 12 9,4 11 5,4 10 8,8 3 7,7 40 7,7 
60 anos ou mais 1 2,6 1 0,8 2 1,0 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
NS/NR 15 39,5 66 52,0 124 61,4 70 61,9 19 48,7 294 56,6 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 3 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: denominação do cargo segundo região. 
Brasil, 2012 

Denominação do cargo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Gestor/diretor/coordenador 10 26,3 39 30,7 57 28,2 31 27,4 14 35,9 151 29,1 
Secretário(a) de Saúde 2 5,3 17 13,4 31 15,3 27 23,9 9 23,1 86 16,6 
Técnico(a)/auxiliar/assistente 4 10,5 9 7,1 10 5,0 5 4,4 5 12,8 33 6,4 
Gerente 2 5,3 4 3,1 9 4,5 1 0,9 1 2,6 17 3,3 
Outro 4 10,5 7 5,5 13 6,4 11 9,7 1 2,6 36 6,9 
NS/NR 16 42,1 51 40,2 82 40,6 38 33,6 9 23,1 196 37,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 4 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: formação segundo região. Brasil, 2012 

Formação do gestor 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Nível superior da área de saúde 5 13,2 20 15,7 34 16,8 28 24,8 5 12,8 92 17,7 
Nível superior de outras áreas 16 42,1 44 34,6 66 32,7 28 24,8 16 41,0 170 32,8 
Nível médio de outras áreas 3 7,9 2 1,6 14 6,9 9 8,0 1 2,6 29 5,6 
Outro 0 0,0 2 1,6 3 1,5 3 2,7 2 5,1 10 1,9 
NS/NR 14 36,8 59 46,5 85 42,1 45 39,8 15 38,5 218 42,0 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 5 - Identificação do responsável pela área de gestão do trabalho e da educação na saúde: tempo no cargo segundo região. Brasil, 
2012 

Tempo no cargo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Até 3 anos 9 23,7 37 29,1 56 27,7 37 32,7 17 43,6 156 30,1 
De 3 a 5 anos 5 13,2 15 11,8 30 14,9 20 17,7 6 15,4 76 14,6 
De 5 a 10 anos 6 15,8 21 16,5 18 8,9 7 6,2 4 10,3 56 10,8 
Mais de 10 anos 4 10,5 7 5,5 18 8,9 9 8,0 2 5,1 40 7,7 
NS/NR 14 36,8 47 37,0 80 39,6 40 35,4 10 25,6 191 36,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 6 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação segundo região. Brasil, 2012 

Órgão/ setor 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Secretaria de Saúde 31 81,6 88 69,3 127 62,9 71 62,8 25 64,1 342 65,9 
Órgão Central de Recursos Humanos da Prefeitura 4 10,5 29 22,8 55 27,2 32 28,3 13 33,3 133 25,6 
Outro* 3 7,9 6 4,7 16 8,4 9 8,0 1 2,6 35 6,7 
NS/NR 0 0,0 4 3,1 4 1,5 1 0,9 0 0,0 9 1,7 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Especificado na tabela abaixo. 
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Tabela 6.1 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: subordinação segundo região. Brasil, 2012 

Tempo no cargo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 
Na secretaria de saúde e no órgão central de 
RH da prefeitura 0 0,0 1 16,7 3 18,8 0 0,0 0 0,0 4 11,1 
Secretaria de administração 1 33,3 0 0,0 1 6,3 2 22,2 0 0,0 4 11,1 
Secretaria de planejamento 0 0,0 3 50,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 4 11,1 
Na secretaria junto com o Departamento 
Administrativo 0 0,0 0 0,0 1 6,3 2 22,2 0 0,0 3 8,3 
No fundo municipal de saúde 0 0,0 0 0,0 2 12,5 1 11,1 0 0,0 3 8,3 
Secretaria de gestão de pessoas 0 0,0 0 0,0 1 6,3 1 11,1 1 100,0 3 8,3 
Parte na secretaria e parte na prefeitura 0 0,0 0 0,0 1 6,3 1 11,1 0 0,0 2 5,6 
Na gerência de RH 1 33,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,6 
Na superintendência de vigilância sanitária 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
No gabinete da Semusa 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Na diretoria de administração financeira 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 1 2,8 
É independente 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Secretaria de educação 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Coordenação de atenção básica 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Pelo setor do respondente 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Foi extinto em 2008 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Órgão inexistente (municipal) 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Núcleo de educação permanente 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 1 2,8 
Total 3 100,0 6 100,0 16 100,0 9 100,0 1 100,0 35 97,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 7 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: nível hierárquico no organograma segundo região. Brasil, 2012 

Nível hierárquico 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=31 % N=88 % N=127 % N=71 % N=25 % N=342 % 

Segundo nível 10 32,3 33 37,5 48 37,8 35 49,3 11 44,0 137 40,1 
Terceiro nível 10 32,3 25 28,4 37 29,1 22 31,0 11 44,0 105 30,7 
Quarto nível 1 3,2 7 8,0 8 6,3 3 4,2 2 8,0 21 6,1 
Quinto nível ou inferiores 0 0,0 1 1,1 0 0,0 1 1,4 0 0,0 2 0,6 
NS/NR 10 32,3 22 25,0 34 26,8 10 14,1 1 4,0 77 22,5 
Total 31 100,0 88 100,0 127 100,0 71 100,0 25 100,0 342 65,9 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 8 - Estrutura da área de gestão do trabalho e da educação na saúde: principais atividades desenvolvidas segundo região. Brasil, 2012 

Principais atividades desenvolvidas 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N=519 % 
Administração de Pessoal 32 86,5 107 85,6 153 76,9 87 78,4 31 79,5 410 80,2 
Avaliação de Desempenho 30 81,1 88 70,4 128 64,3 79 71,2 29 74,4 354 69,3 
Promover a integração dos setores da saúde e 
da educação no sentido de fortalecer as 
instituições 27 73,0 84 67,2 123 61,8 77 69,4 21 53,8 332 65,0 
Promover a articulação com os órgãos 
educacionais, entidades sindicais e de 
fiscalização do exercício profissional e os 
movimentos sociais. 23 62,2 75 60,0 125 62,8 75 67,6 23 59,0 321 62,8 
Sistema de Informação 24 64,9 76 60,8 114 57,3 68 61,3 25 64,1 307 60,1 
Dimensionamento da força de trabalho 23 62,2 79 63,2 108 54,3 74 66,7 19 48,7 303 59,3 
Formação e desenvolvimento profissional para a 
área da saúde 22 59,5 75 60,0 109 54,8 69 62,2 18 46,2 293 57,3 
Regulação do trabalho 23 62,2 74 59,2 102 51,3 69 62,2 22 56,4 290 56,8 
Negociação do Trabalho 25 67,6 72 57,6 88 44,2 62 55,9 24 61,5 271 53,0 
Planejamento e Orçamento 14 37,8 53 42,4 90 45,2 56 50,5 22 56,4 235 46,0 
Realizar concursos e processos seletivos 
públicos 21 56,8 50 40,0 81 40,7 51 45,9 21 53,8 224 43,8 
Elaboração/revisão de Planos de carreira, cargos 
e salários 19 51,4 43 34,4 59 29,6 35 31,5 11 28,2 167 32,7 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco II - Adesão ao ProgeSUS 
 

 

 

Tabela 9 - ProgeSUS*: percepção de mudanças após adesão segundo região. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 23 60,5 64 50,4 96 47,5 60 53,1 20 51,3 263 50,7 
Não 8 21,1 26 20,5 47 23,3 22 19,5 14 35,9 117 22,5 
NS/NR 7 18,4 37 27,1 59 29,2 31 27,4 5 12,8 139 26,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 10 – ProgeSUS*: grau de importância dos componentes segundo região. Brasil, 2012 

Componentes Grau de 
importância  

N=263; NS/NR=11 

Região 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste 

Estruturação da gestão do trabalho e 
da educação no SUS – financiamento 
para aquisição de equipamentos de 
informática e mobiliário 

1 0 14 13 6 5 
2 11 20 29 28 5 
3 11 27 48 25 10 

Média 2,50 2,21 2,39 2,32 2,25 

Sistema de informação gerencial para 
o setor de gestão do trabalho e da 
educação no SUS 

1 14 23 43 31 5 
2 3 23 35 19 11 
3 5 15 13 9 4 

Média 1,59 1,87 1,68 1,63 1,95 

Qualificação da equipe da gestão do 
trabalho e da educação no SUS 

1 7 22 31 19 8 
2 5 18 26 13 4 
3 10 21 33 27 8 

Média 2,14 1,98 2,02 2,14 2,00 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 11 – ProgeSUS*: principais aspectos para a qualificação e estruturação do trabalho e da educação na saúde. Brasil, 2012 

Principais aspectos 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 
O curso de especialização contribuiu 
para a qualificação dos processos de 
gestão 

22 57,9 66 52,0 83 41,1 50 44,2 21 53,8 242 46,6 

O desenvolvimento e a oferta de 
ferramentas de informação apoiaram a 
gestão do trabalho e da educação na 
saúde 

18 47,4 44 34,6 71 35,1 41 36,3 16 41,0 190 36,6 

Promoveu a fixação de profissionais 16 42,1 47 37,0 66 32,7 37 32,7 16 41,0 182 35,1 
O financiamento foi suficiente para 
aquisição de equipamentos e mobiliário 13 34,2 45 35,4 64 31,7 32 28,3 13 33,3 167 32,2 
O sistema de informação gerencial 
disponibilizado apoiou os processos de 
planejamento de RHS 

11 28,9 40 31,5 60 29,7 25 22,1 9 23,1 145 27,9 

O financiamento foi suficiente para 
reestruturação da infraestrutura da área 9 23,7 26 20,5 39 19,3 32 28,3 13 33,3 119 22,9 
O quantitativo de profissionais 
capacitados foi suficiente 4 10,5 27 21,3 38 18,8 25 22,1 13 33,3 107 20,6 

NS/NR 28 73,7 88 69,3 158 78,2 85 75,2 29 74,4 388 74,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 12 – ProgeSUS*: aspectos negativos para a qualificação e estruturação do trabalho e da educação na saúde segundo região. Brasil, 
2012 

Aspectos negativos Grau de importância  Região 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

O quantitativo de profissionais capacitados foi insuficiente 

Não considera 
negativo 15 61 106 57 14 

1 3 10 18 12 2 
2 4 8 17 7 10 
3 6 13 27 14 6 
4 4 17 16 14 3 
5 6 18 18 9 4 

Média 3,26 3,38 2,99 3,02 2,88 

O financiamento foi insuficiente para reestruturação da infraestrutura 
da área 

Não considera 
negativo 18 60 105 52 15 

1 2 6 16 11 4 
2 5 9 16 11 7 
3 7 29 29 21 8 
4 3 8 15 11 2 
5 3 15 21 7 3 

Média 3,00 3,25 3,09 2,87 2,71 

O financiamento foi insuficiente para aquisição de equipamentos e 
mobiliário 

Não considera 
negativo 18 64 106 58 17 

1 5 11 20 9 7 
2 5 9 19 14 5 
3 5 23 25 15 3 
4 2 14 16 8 5 
5 3 6 16 9 2 

Média 2,65 2,92 3,78 2,89 3,00 

O sistema de informação gerencial disponibilizado não apoiou os 
processos de planejamento de RHS 

Não considera 
negativo 20 70 115 60 18 

1 5 13 23 12 8 
2 3 9 16 12 3 
3 5 8 19 20 5 
4 1 11 10 5 3 
5 4 16 19 4 2 

Média 2,78 3,14 3,90 2,57 2,90 

  
    

 
continua.... 
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Aspectos negativos Grau de importância  Região 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

O curso de especialização não contribuiu para a qualificação dos 
processos de gestão 

Não considera 
negativo 25 72 117 63 20 

1 9 22 31 23 6 
2 1 11 16 6 3 
3 1 7 15 9 4 
4 1 7 8 4 3 
5 1 8 15 8 3 

Média 1,77 2,42 3,54 2,36 3,42 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 13 – ProgeSUS*: quantitativo de profissionais participantes do curso de especialização em gestão do trabalho e educação na saúde 
segundo região. Brasil, 2012 

Quantitativo de profissionais 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Um participante 5 13,2 19 15,0 29 14,4 24 21,2 3 7,7 80 15,4 
Dois participantes 4 10,5 18 14,2 20 9,9 10 8,8 3 7,7 55 10,6 
Três participantes 5 13,2 3 2,4 10 5,0 10 8,8 4 10,3 32 6,2 
Quatro ou mais participantes 6 15,8 24 18,9 27 13,4 9 8,0 10 25,6 76 14,6 
A SMS não participou 6 15,8 21 16,5 41 20,3 24 21,2 7 17,9 99 19,1 
NS/NR 12 31,6 42 33,1 75 37,1 36 31,9 12 30,8 177 34,1 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

 

 

Tabela 14 – ProgeSUS*: principais mudanças após participação no curso de especialização em gestão do trabalho e educação na saúde 
segundo região. Brasil, 2012 

Mudanças percebidas 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Houve a reestruturação da equipe 6 18,8 27 25,5 42 26,1 28 31,5 11 34,4 114 27,1 
A área gestão do trabalho e 
educação foi criada 6 18,8 30 28,3 29 18,0 19 21,3 9 28,1 93 22,1 
Houve a reestruturação do 
organograma 9 28,1 19 17,9 28 17,4 25 28,1 9 28,1 90 21,4 
Houve a reestruturação da área 
física 6 18,8 21 19,8 33 20,5 14 15,7 9 28,1 83 19,8 

Outra 6 18,8 14 13,2 12 7,5 8 9,0 4 12,5 44 10,5 
NS/NR 20 62,5 61 57,5 105 65,2 47 52,8 14 43,8 247 58,8 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 
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Tabela 15 – ProgeSUS*: principais contribuições com a participação no curso de especialização em gestão do trabalho e educação na saúde 
segundo região. Brasil, 2012 

Contribuições 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=32 % N=106 % N=161 % N=89 % N=32 % N=420 % 
Propor e elaborar políticas de 
formação e desenvolvimento 
profissional para a área da saúde 

18 90,0 58 69,0 84 97,7 47 78,3 18 90,0 225 53,6 

Planejar, coordenar e apoiar as 
atividades relacionadas ao trabalho 
e à educação na área da saúde 

18 90,0 58 69,0 85 98,8 44 73,3 20 100,0 225 53,6 

Promover a integração dos setores 
da saúde e da educação para 
melhoria das condições de trabalho 
no sentido de fortalecer as 
instituições formadoras e de 
profissionais atuantes na área 

19 95,0 51 60,7 84 97,7 46 76,7 20 100,0 220 52,4 

Participar de processo de seleção 
para cursos, treinamentos e 
atividades de acordo com a área 
específica  

18 90,0 50 59,5 70 81,4 40 66,7 14 70,0 192 45,7 

Promover a articulação com os 
órgãos educacionais, entidades 
sindicais e os movimentos sociais 

17 85,0 48 57,1 67 77,9 41 68,3 15 75,0 188 44,8 

Criação/articulação de espaços de 
negociação entre gestores e 
trabalhadores 

9 45,0 38 45,2 55 64,0 32 53,3 15 75,0 149 35,5 

Elaboração de proposta de plano de 
carreiras, cargos e salários 15 75,0 37 44,0 46 53,5 30 50,0 14 70,0 142 33,8 
Não foi observado resultado 
específico em função da 
participação no curso 

4 20,0 11 13,1 10 11,6 9 15,0 4 20,0 38 9,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS  
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Bloco III - Plano de cargos, carreiras e salários 
 

 

Tabela 16 - Plano de cargos, carreira e salários: existência segundo região. Brasil, 2012 

Existência de PCCS 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim, geral para todos os setores 9 23,7 34 26,8 79 39,1 55 48,7 13 33,3 190 36,6 
Sim, específico para o setor saúde 24 82,8 45 48,4 37 30,1 12 20,7 19 73,1 137 26,4 
Não possui 5 17,2 40 43,0 63 51,2 36 62,1 7 26,9 151 29,1 
NR/NS 0 0,0 8 8,6 23 18,7 10 17,2 0 0,0 41 7,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 17 - Plano de cargos, carreira e salários específico do setor saúde: ano de implantação segundo região. Brasil, 2012 

Ano  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=24 % N=45 % N=37 % N=12 % N=19 % N=137 % 

Até 2002 1 4,2 3 6,7 5 1,3 1 8,3 2 10,5 12 8,8 
2003 a 2006 5 20,8 4 8,9 5 1,3 0 0,0 3 15,8 17 12,4 
2007 à 2010 4 16,7 9 20,0 5 1,3 2 16,7 8 42,1 28 20,4 
A partir de 2011 6 25,0 11 24,4 7 1,9 3 25,0 3 15,8 30 21,9 
NS/NR 8 33,3 18 40,0 15 4,0 6 50,0 3 15,8 50 36,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 18 - Plano de cargos, carreira e salários específicos do setor saúde: incorporação das diretrizes nacionais da Mesa Nacional de 
Negociação Permanente do SUS segundo região. Brasil, 2012 

Incorporação das diretrizes  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=24 % N=45 % N=37 % N=12 % N=19 % N=137 % 

Sim 14 58,3 19 42,2 13 35,1 5 41,7 9 47,4 60 43,8 
Não 1 4,2 5 11,1 7 18,9 2 16,7 8 42,1 23 16,8 
NS/NR 9 37,5 21 46,7 17 45,9 5 41,7 2 10,5 54 39,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 19 - Plano de cargos, carreira e salários: existência de discussão de modelos diferenciados por categoria profissional ou nível de 
escolaridade segundo região. Brasil, 2012 

Discussão de modelos 
diferenciados 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 
Sim. PCCS por categoria 
profissional  17 44,7 46 36,2 49 24,3 39 34,5 13 33,3 164 31,6 
Não existe/não está em 
discussão 4 10,5 30 23,6 69 34,2 38 33,6 11 28,2 152 29,3 
Sim. PCCS por nível de 
escolaridade  9 23,7 21 16,5 36 17,8 17 15,0 12 30,8 95 18,3 

NR/NS 8 21,1 30 23,6 48 23,8 19 16,8 3 7,7 108 20,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 20 - Plano de cargos, carreira e salários: constituição de comissão específica para discussão de modelos diferenciados segundo 
região. Brasil, 2012 

Existência de comissão para 
discussão de modelos 
diferenciados 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=26 % N=67 % N=85 % N=56 % N=25 % N=259 % 

Sim 12 46,2 40 59,7 38 44,7 25 44,6 16 64,0 131 50,6 
Não 4 15,4 10 14,9 18 21,2 11 19,6 3 12,0 46 17,8 
A discussão aconteceu (está 
acontecendo) em outro espaço de 
negociação 

6 23,1 7 10,4 17 20,0 9 16,1 3 12,0 42 16,2 

A discussão aconteceu (está 
acontecendo) na MNNP-SUS* 2 7,7 6 9,0 6 7,1 7 12,5 0 0,0 21 8,1 

NR/NS 2 7,7 4 6,0 6 7,1 4 7,1 3 12,0 19 7,3 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 21 - Plano de cargos, carreira e salários específicos da saúde: influência das diretrizes nacionais da Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do SUS na elaboração do modelo segundo região. Brasil, 2012 

Influência das diretrizes  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=14 % N=19 % N=13 % N=5 % N=9 % N=60 % 

Sim 10 71,4 13 68,4 10 76,9 5 100,0 7 77,8 45 75,0 
Não 2 14,3 4 21,1 2 15,4 0 0,0 1 11,1 9 15,0 
NS/NR 2 14,3 2 10,5 1 7,7 0 0,0 1 11,1 6 10,0 
Total 14 100,0 19 100,0 13 100,0 5 100,0 9 100,0 60 23,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 22 - Plano de cargos, carreira e salários específicos da saúde: aspectos contemplados para progressão na carreira segundo região. 
Brasil, 2012 

Aspectos 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=24 % N=45 % N=37 % N=12 % N=19 % N=137 % 
As oportunidades de 
desenvolvimento associadas à 
educação permanente em relação a 
pós- graduação 

17 70,8 28 62,2 21 56,8 8 66,7 15 78,9 89 65,0 

Tempo de serviço  17 70,8 24 53,3 21 56,8 9 75,0 12 63,2 83 60,6 
Os resultados da avaliação de 
desempenho profissional 14 58,3 23 51,1 23 62,2 9 75,0 10 52,6 79 57,7 
O PCCS não contempla progressão 
na carreira  8 33,3 6 13,3 2 5,4 2 16,7 4 21,1 22 16,1 

NS/NR 4 16,7 0 0,0 3 8,1 0 0,0 0 0,0 7 5,1 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 23 - Plano de cargos, carreira e salários específicos da saúde: viabilidade de modelos diferenciados segundo região. Brasil, 2012 

Viabilidade  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Para todos os profissionais 31 81,6 104 81,9 150 74,3 84 74,3 30 76,9 399 76,9 
Para todos os níveis de atenção 3 7,9 10 7,9 21 10,4 16 14,2 3 7,7 53 10,2 
Sim. Carreira municipal 2 5,3 9 7,1 16 7,9 7 6,2 3 7,7 37 7,1 
Sim. Carreira estadual 1 2,6 7 5,5 3 1,5 2 1,8 1 2,6 14 2,7 
Sim. Carreira federal 1 2,6 7 5,5 3 1,5 2 1,8 1 2,6 14 2,7 
Somente para atenção básica 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 2,6 2 0,4 
Somente para o nível hospitalar 0 0,0 1 0,8 3 1,5 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
Somente para médicos 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,2 
Não sei 2 5,3 4 3,1 12 5,9 6 5,3 2 5,1 26 5,0 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco IV - Avaliação de desempenho 
 

 

Tabela 24 - Processo de avaliação de desempenho: existência e abrangência segundo região. Brasil, 2012 

Existência e abrangência 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim, geral para todos os setores 12 31,6 48 37,8 102 50,5 62 54,9 18 46,2 242 46,6 
Sim, para o setor saúde 17 65,4 36 45,6 36 36,0 23 45,1 11 52,4 123 23,7 
Não 7 26,9 37 46,8 52 52,0 23 45,1 9 42,9 128 24,7 
NS/NR 2 7,7 6 7,6 12 12,0 5 9,8 1 4,8 26 5,0 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 25 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: ano de implantação segundo região. Brasil, 2012 

Ano de implantação 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=17 % N=36 % N=36 % N=23 % N=11 % N=123 % 

Até 2002 2 11,8 2 5,6 3 8,3 2 8,7 2 18,2 11 8,9 
2003 à 2006 3 17,6 2 5,6 3 8,3 1 4,3 2 18,2 11 8,9 
2007 a 2010 5 29,4 6 16,7 9 25,0 4 17,4 4 36,4 28 22,8 
A partir de 2011 6 35,3 9 25,0 10 27,8 5 21,7 2 18,2 32 26,0 
NS/NR 1 5,9 17 47,2 11 30,6 11 47,8 1 9,1 41 33,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 26 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: existência de negociação entre gestores e trabalhadores segundo 
região. Brasil, 2012 

Existência de negociação  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=17 % N=36 % N=36 % N=23 % N=11 % N=123 % 

Sim 12 70,6 25 69,4 22 61,1 15 65,2 8 72,7 82 66,7 
Não 5 29,4 11 30,6 14 38,9 8 34,8 3 27,3 41 33,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 27 - Processo de avaliação de desempenho específico da saúde: participação dos trabalhadores segundo região. Brasil, 2012 

Participação dos trabalhadores  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=17 % N=36 % N=36 % N=23 % N=11 % N=123 % 

Sim 14 82,4 30 83,3 23 63,9 18 78,3 9 81,8 94 76,4 
Não 3 17,6 5 13,9 13 36,1 5 21,7 2 18,2 28 22,8 
NS/NR 0 0,0 1 2,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

Tabela 28 - Processo de avaliação de desempenho: aspectos contemplados em função dos resultados segundo região. Brasil, 2012 

Aspectos contemplados  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=17 % N=36 % N=36 % N=23 % N=11 % N=123 % 
As oportunidades de 
desenvolvimento profissional 14 82,4 24 75,0 25 83,3 16 80,0 8 80,0 87 70,7 

A progressão na carreira 14 82,4 20 62,5 18 60,0 17 85,0 7 70,0 76 61,8 
O pagamento de gratificações 14 82,4 21 65,6 21 70,0 11 55,0 8 80,0 75 61,0 
A reestruturação do trabalho 11 64,7 26 81,3 17 56,7 13 65,0 8 80,0 75 61,0 
Não são utilizados 0 0,0 1 3,1 1 3,3 2 10,0 0 0,0 4 3,3 
NS/NR 0 0,0 2 6,3 1 3,3 0 0,0 0 0,0 3 2,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco V - Mesa de Negociação Permanente do SUS 
 

Tabela 29 – MNP-SUS*: implantação e situação segundo região. Brasil, 2012 

Existência da Mesa de Negociação 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Não** 15 39,5 42 33,1 100 49,5 55 48,7 14 35,9 226 43,5 
Sim e está em funcionamento 5 13,2 25 19,7 25 12,4 20 17,7 9 23,1 84 16,2 
Sim, porém não está em funcionamento 4 10,5 17 13,4 11 5,4 15 13,3 6 15,4 53 10,2 
Não, mas está pensando em instalar 8 21,1 15 11,8 9 4,5 8 7,1 5 12,8 45 8,7 
Não sei o que é mesa 1 2,6 7 5,5 16 7,9 5 4,4 2 5,1 31 6,0 
NS/NR 5 13,2 21 15,0 41 19,3 10 8,0 3 7,7 80 15,4 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
**Especificado na tabela abaixo. 
 

Tabela 29.1 - MNP-SUS*: motivos para não instalação segundo região. Brasil, 2012 

Motivos Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 
N=15 % N=42 % N=100 % N=55 % N=14 % N=226 % 

Não teve assessoria técnica para a 
implantação 6 40,0 9 21,4 30 30,0 19 34,5 5 35,7 69 30,5 
A SMS/SES já utiliza ferramenta 
para negociação do trabalho no 
SUS 

4 26,7 11 26,2 22 22,0 8 14,5 3 21,4 48 21,2 

Não houve interesse dos gestores 1 6,7 6 14,3 14 14,0 7 12,7 2 14,3 30 13,3 
Não houve interesse dos 
trabalhadores 0 0,0 3 7,1 6 6,0 9 16,4 0 0,0 18 8,0 
Não considera relevante ter mesa 
de negociação 0 0,0 3 7,1 3 3,0 5 9,1 0 0,0 11 4,9 
Outra 2 13,3 7 16,7 15 15,0 4 7,3 3 21,4 31 13,7 
NS/NR 2 13,3 3 7,1 10 10,0 3 5,5 1 7,1 19 8,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS.  
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Tabela 30 - MNP-SUS*: existência de outros espaços para negociação do trabalho segundo região. Brasil, 2012 

Existência de outro espaço para 
negociação do trabalho 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Não. Os conflitos não são resolvidos 9 23,7 22 17,3 38 18,8 23 20,4 9 23,1 101 19,5 
Sim. As reuniões do Conselho 
Estadual/Municipal de Saúde 8 21,1 25 19,7 39 19,3 26 23,0 3 7,7 101 19,5 

Sim. No próprio local de trabalho 2 5,3 20 15,7 35 17,3 19 16,8 7 17,9 83 16,0 
Sim. Em sindicatos 5 13,2 14 11,0 24 11,9 10 8,8 6 15,4 59 11,4 
Sim. Nas assembleias com os 
trabalhadores 3 7,9 11 8,7 11 5,4 6 5,3 2 5,1 33 6,4 

Sim. Em outros fóruns 2 5,3 12 9,4 6 3,0 7 6,2 5 12,8 32 6,2 
Não, utiliza-se apenas a mesa 1 2,6   0,0 1 0,5 1 0,9 2 5,1 5 1,0 
NR/NS 8 21,1 23 18,1 48 23,8 21 18,6 5 12,8 105 20,2 
Total 38 100 127 100 202 100 113 100 39 100 519 100 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 31 - MNP-SUS*: existência de regimento interno segundo região. Brasil, 2012 

Existência de regimento interno  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Sim 2 22,2 16 38,1 19 52,8 14 40,0 6 40,0 57 25,2 
Não 7 77,8 25 59,5 16 44,4 20 57,1 9 60,0 77 34,1 
NS/NR 0 0,0 1 2,4 1 2,8 1 2,9 0 0,0 3 1,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 32 - MNP-SUS*: instituições participantes segundo região. Brasil, 2012 

Instituições que participam 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Sindicatos 6 22,2 30 20,4 24 22,0 22 19,1 12 21,8 94 68,6 
Secretaria Municipal de Saúde 5 18,5 26 17,7 26 23,9 24 20,9 10 18,2 91 66,4 
Associações de trabalhadores 2 7,4 21 14,3 15 13,8 11 9,6 6 10,9 55 40,1 
Conselhos profissionais 4 14,8 18 12,2 11 10,1 11 9,6 5 9,1 49 35,8 
COSEMS 3 11,1 14 9,5 10 9,2 9 7,8 4 7,3 40 29,2 
Secretaria Estadual de Saúde 3 11,1 14 9,5 5 4,6 12 10,4 5 9,1 39 28,5 
Ministério da Saúde (regional) 2 7,4 8 5,4 6 5,5 10 8,7 5 9,1 31 22,6 
FUNASA (regional) 1 3,7 7 4,8 5 4,6 6 5,2 5 9,1 24 17,5 
ANVISA (regional) 0 0,0 7 4,8 5 4,6 6 5,2 2 3,6 20 14,6 
Outro 1 3,7 2 1,4 2 1,8 4 3,5 1 1,8 10 7,3 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

Tabela 33 - MNP-SUS*: ano de implantação segundo região. Brasil, 2012 

Período de instalação 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Antes de 2003 0 0,0 1 2,4 4 11,1 3 8,6 1 6,7 9 4,0 
Entre 2003 e 2005 0 0,0 7 16,7 2 5,6 1 2,9 2 13,3 12 5,3 
Entre 2006 e 2008 1 11,1 3 7,1 7 19,4 2 5,7 2 13,3 15 6,6 
Entre 2009 e 2011 4 44,4 12 28,6 11 30,6 13 37,1 5 33,3 45 19,9 
Em 2012 2 22,2 3 7,1 4 11,1 2 5,7 1 6,7 12 5,3 
NS/NR 2 22,2 16 38,1 8 22,2 14 40,0 4 26,7 44 19,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 34 - MNP-SUS*: abrangência segundo região. Brasil, 2012 

Abrangência da Mesa de 
Negociação do trabalho 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 
Para todos os setores do Estado / 
Município 2 22,2 12 28,6 15 41,7 13 37,1 3 20,0 45 19,9 

Só para o setor da saúde 5 55,6 20 47,6 14 38,9 13 37,1 9 60,0 61 27,0 
NS/NR 2 22,2 10 23,8 7 19,4 9 25,7 3 20,0 31 13,7 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 35 - MNP-SUS*: percepção de mudanças após a implantação segundo região. Brasil, 2012 

Percepção de mudanças 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=42 % N=36 % N=35 % N=15 % N=137 % 

Sim 4 44,4 23 54,8 17 47,2 13 37,1 7 46,7 64 28,3 
Não 4 44,4 16 38,1 13 36,1 18 51,4 6 40,0 57 25,2 
NS/NR 1 11,1 3 7,1 6 16,7 4 11,5 2 13,3 16 7,1 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 36 - MNP-SUS*: principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação na saúde por média de importância 
segundo região. Brasil, 2012 

Componentes 
Médias de importância por região 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Realização de concursos e processos seletivos públicos 3,75 4,33 3,60 4,18 3,20 
Políticas de desprecarização do trabalho 3,67 3,79 3,64 3,90 2,80 
Carreiras/ PCCS  4,25 3,80 3,88 2,83 3,60 
Jornada de trabalho 3,67 4,16 3,53 3,00 3,20 
Condições de trabalho 3,50 3,60 3,50 3,77 3,50 
Proteção social 2,75 3,63 3,20 3,33 2,33 
Salário 3,50 3,76 3,94 2,42 3,67 
Avaliação de desempenho 2,75 3,90 3,19 3,00 3,40 
Saúde do trabalhador 2,25 4,00 3,63 3,33 3,00 
Solução de conflitos de relações de trabalho 3,00 3,89 3,18 3,45 3,33 
Pendências judiciais/trabalhistas 2,25 3,32 3,20 2,89 3,75 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 37 - MNP-SUS*: estabelecimento de acordo referente às principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação na 
saúde segundo região. Brasil, 2012 

Existência de acordo 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=23 % N=17 % N=13 % N=7 % N=64 % 

Sim 3 75,0 20 87,0 16 94,1 11 84,6 4 57,1 54 84,4 
Não 1 25,0 3 13,0 1 5,9 2 15,4 3 42,9 10 15,6 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 38 - MNP-SUS*: estabelecimento de protocolos referentes as principais mudanças ocorridas na área de gestão do trabalho e educação 
na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Existência de protocolos 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=9 % N=23 % N=17 % N=13 % N=7 % N=64 % 

Sim 4 100,0 15 65,2 8 47,1 3 23,1 3 42,9 33 51,6 
Não 0 0,0 8 34,8 9 52,9 10 76,9 4 57,1 31 48,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 39 - Organização sindical: existência no local de trabalho segundo região. Brasil, 2012 

Existência de organização 
sindical 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 24 63,2 57 44,9 75 37,1 44 38,9 23 59,0 223 43,0 
Não 14 36,8 70 55,1 127 62,9 69 61,1 16 41,0 296 57,0 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

  



100 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

Bloco VI - Desprecarização do trabalho 
 

 

Tabela 40 - Modalidades de contratação de recursos humanos praticadas pelas secretarias de saúde segundo região. Brasil, 2012 

Tipos de contratação 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Estatutário 36 94,7 115 92,0 159 79,9 106 93,8 33 84,6 449 86,5 
Cargo Comissionado  36 94,7 113 90,4 166 83,4 90 79,6 33 84,6 438 84,4 
Contrato Temporário  34 89,5 103 82,4 137 68,8 62 54,9 32 82,1 368 70,9 
Contrato de prestação de serviço  26 68,4 97 77,6 133 66,8 78 69,0 29 74,4 363 69,9 
CLT  21 55,3 55 44,0 113 56,8 78 69,0 10 25,6 277 53,4 
Bolsas de estágios  17 44,7 52 41,6 89 44,7 74 65,5 14 35,9 246 47,4 
Cooperativas 11 28,9 29 23,2 15 7,5 9 8,0 5 12,8 69 13,3 
Fundação Pública 8 21,1 7 5,6 27 13,6 13 11,5 4 10,3 59 11,4 
Organização Social 3 7,9 16 12,8 24 12,1 11 9,7 3 7,7 57 11,0 
OSCIP 5 13,2 9 7,2 18 9,0 10 8,8 1 2,6 43 8,3 
ONG 3 7,9 7 5,6 18 9,0 7 6,2 3 7,7 38 7,3 
Contrato Verbal  0 0,0 7 5,6 2 1,0 1 0,9 2 5,1 12 2,3 
Outros 1 2,6 9 7,2 1 0,5 1 0,9 1 2,6 13 2,5 
Total 38 100,0 125 100,0 199 100,0 113 100,0 39 100,0 514 99,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 41 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: conhecimento por parte dos gestores segundo região. Brasil, 2012 

Conhecimento do protocolo  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 17 44,7 37 29,1 47 23,3 30 26,5 13 33,3 144 27,7 
Não 21 55,3 90 70,9 155 76,7 83 73,5 26 66,7 375 72,3 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

 

Tabela 42 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: aplicação para orientação de políticas segundo região. Brasil, 2012 

Aplicação do protocolo de 
desprecarização do trabalho 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 12 70,6 29 78,4 35 74,5 20 66,7 8 61,5 104 72,2 
Não 5 29,4 8 21,6 12 25,5 10 33,3 5 38,5 40 27,8 
Total 17 100,0 37 100,0 47 100,0 30 100,0 13 100,0 144 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
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Tabela 43 - Protocolo de desprecarização do trabalho da MNNP-SUS*: contribuições para solucionar os problemas dos vínculos precários no 
SUS segundo região. Brasil, 2012 

Contribuições  
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=17 % N=37 % N=47 % N=30 % N=13 % N=144 % 
Realização de concursos e 
processos seletivos públicos 16 94,1 28 75,7 24 51,1 20 66,7 9 69,2 97 67,4 
Levantamento das formas de 
precarização do trabalho no SUS 8 47,1 19 51,4 10 21,3 12 40,0 6 46,2 55 38,2 
Substituição do trabalho precário 
existente por formas legais de 
contratação 

9 52,9 18 48,6 11 23,4 12 40,0 4 30,8 54 37,5 

Iniciativa de (re)formulação de 
PCCS 2 11,8 9 24,3 11 23,4 10 33,3 2 15,4 34 23,6 
Criação do Comitê 
Estadual/Municipal de 
Desprecarização do Trabalho no 
SUS 

5 29,4 6 16,2 5 10,6 2 6,7 1 7,7 19 13,2 

Formulação de um plano de 
desprecarização do trabalho para o 
Estado/Município 

1 5,9 6 16,2 1 2,1 9 30,0 1 7,7 18 12,5 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

 

Tabela 44 - Lei de responsabilidade fiscal: percepção de mudanças na contratação de recursos humanos segundo região. Brasil, 2012 

Mudanças geradas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 27 71,1 83 65,4 133 65,8 74 65,5 31 79,5 348 67,1 
Não 5 13,2 18 14,2 33 16,3 16 14,2 6 15,4 78 15,0 
NS/NR 6 15,8 26 20,5 36 17,8 23 20,4 2 5,1 93 17,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013.  
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Bloco VII - Orçamento/financiamento da Gestão do Trabalho e da Educação 
 

 

Tabela 45 - Existência de orçamento próprio para a área de gestão do trabalho e da educação na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Existência de orçamento próprio 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 27 71,1 83 65,4 133 65,8 74 65,5 31 79,5 348 67,1 
Não 5 13,2 18 14,2 33 16,3 16 14,2 6 15,4 78 15,0 
Não sei informar 6 15,8 26 20,5 36 17,8 23 20,4 2 5,1 93 17,9 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 46 - Incorporação da folha de pagamento no orçamento da área de gestão do trabalho e da educação na saúde segundo região. Brasil, 
2012 

Incorporação da folha de 
pagamento 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=27 % N=83 % N=133 % N=74 % N=31 % N=348 % 

Sim 25 92,6 66 79,5 112 84,2 61 82,4 25 80,6 289 83,0 
Não 2 7,4 14 16,9 16 12,0 12 16,2 5 16,1 49 14,1 
NS/NR 0 0,0 3 3,6 5 3,8 1 1,4 1 3,2 10 2,9 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 47 - Existência de autonomia financeira e orçamentária do gestor da área de gestão do trabalho e da educação na saúde segundo 
região. Brasil, 2012 

Autonomia financeira 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Não 27 71,1 80 63,0 123 60,9 69 61,1 30 76,9 329 63,4 
Sim 6 15,8 24 18,9 36 17,8 17 15,0 7 17,9 90 17,3 
NS/NR 5 13,2 23 18,1 43 20,8 27 23,9 2 5,1 100 19,3 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

 

 

Tabela 48 - Faixa percentual do orçamento da saúde para montante dos recursos da saúde para a área de gestão do trabalho e da educação 
na saúde segundo região. Brasil, 2012 

Faixa percentual 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Menos de 5% 7 18,4 16 12,6 18 8,9 14 12,4 6 15,4 61 11,8 
Entre 5 e 10% 3 7,9 6 4,7 10 5,0 3 2,7 2 5,1 24 4,6 
Entre 10 e 15% 1 2,6 7 5,5 12 5,9 9 8,0 1 2,6 30 5,8 
Entre 15 e 20% 1 2,6 6 4,7 11 5,4 8 7,1 1 2,6 27 5,2 
Entre 20 e 25% 0 0,0 3 2,4 4 2,0 6 5,3 4 10,3 17 3,3 
Entre 25 e 35% 1 2,6 4 3,1 7 3,5 5 4,4 2 5,1 19 3,7 
Mais de 35% 3 7,9 3 2,4 9 4,5 2 1,8 3 7,7 20 3,9 
NS/NR 22 57,9 82 64,6 131 64,9 66 58,4 20 51,3 321 61,8 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 49 - Opinião do gestor quanto à composição do financiamento da área de gestão do trabalho e da educação na saúde segundo região. 
Brasil, 2012 

Esfera governamental 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Federal, estadual e municipal 27 71,1 93 73,2 140 69,3 81 71,7 30 76,9 371 71,5 
Municipal 3 7,9 10 7,9 10 5,0 8 7,1 1 2,6 32 6,2 
Estadual e municipal 1 2,6 3 2,4 5 2,5 6 5,3 2 5,1 17 3,3 
Estadual 0 0,0 1 0,8 3 1,5 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
Federal 0 0,0 1 0,8 3 1,5 1 0,9 0 0,0 5 1,0 
NS/NR 7 18,4 19 15,0 41 20,3 16 14,2 6 15,4 89 17,1 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco VIII – Educação em saúde 
 

 

 

Tabela 50 – Vinculação das secretarias de saúde a Pólos de educação permanente em saúde, segundo região. Brasil, 2012 

 

Referenciação do PEPS* 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sim 14 36,8 40 31,5 87 43,1 54 47,8 17 43,6 212 40,8 
Não 13 34,2 45 35,4 49 24,3 29 25,7 8 20,5 144 27,7 
NS/NR 11 26,3 42 33,1 66 32,2 30 26,5 14 35,9 163 31,4 
Total 38 100,0 127 100,0 202 100,0 113 100,0 39 100,0 519 100,0 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 

*Polos de Educação Permanente em Saúde 
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Tabela 51 – Pólos de educação permanente em saúde: principais dificuldades por média de importância segundo região.  Brasil, 2012 

Dificuldades Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Entendimento da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que 
instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 3,44 2,50 2,70 2,59 2,80 

Ausência/insuficiência de normatização em relação à elaboração e 
execução de projetos 3,18 3,39 2,70 2,60 2,93 

Desorganização da equipe no local 3,54 2,67 2,76 2,63 2,69 
Coordenação do trabalho 3,54 2,89 2,72 2,39 2,53 
Infraestrutura física 3,85 3,27 3,06 2,53 2,75 
Diálogo com as instituições de ensino 3,00 3,07 2,96 2,32 3,13 
Identificação de problemas e prioridades 3,31 2,58 2,71 2,73 2,73 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 3,15 3,47 2,82 2,72 2,67 
Poucos recursos financeiros para muitos projetos 3,92 3,61 3,65 3,23 3,31 
Liberação de recursos financeiros 3,92 3,82 3,62 3,00 3,63 
Execução financeira por parte do PEPS 3,83 3,52 3,19 2,83 3,29 
Relacionamento com as equipes matriciais 3,23 2,69 2,62 2,47 2,46 
Ausência de reuniões para deliberação e acompanhamento dos 
projetos 3,92 3,15 2,63 2,53 2,40 

Existência prévia de Pólos de capacitação para o PSF 3,08 2,79 2,68 2,33 2,62 
Disputas políticas 3,08 3,36 3,10 2,95 3,15 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 52 – Pólos de educação permanente em saúde: aspectos positivos por média de importância segundo região.  Brasil, 2012 

Aspectos positivos Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Existência da portaria nº. 198/GM/MS, de 13/02/2004, que instituiu 
a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 4,00 3,68 4,07 4,07 3,93 

Articulação de uma equipe local 3,38 3,44 3,58 3,51 3,14 
Dialogo com instituições de ensino 3,00 3,07 3,39 3,25 2,93 
Reuniões para deliberações e acompanhamento dos projetos 3,20 3,48 3,50 3,23 3,00 
Coordenação do trabalho  3,10 3,35 3,40 3,00 3,00 
A oferta/regularidade de cursos 3,44 3,50 3,49 3,33 2,79 
Relacionamento com as equipes matriciais 3,10 3,40 3,32 3,27 3,13 
Existência prévia de Pólos de Capacitação para o Programa 
Saúde da Família 3,30 3,23 3,45 2,94 3,40 

Participação das SES 3,90 3,07 3,21 3,35 2,93 
Integração das ações de educação em serviço 3,00 2,77 3,09 2,93 2,86 
Formulação de projetos de educação que atendam à demanda 
local 2,80 2,88 2,85 2,95 2,40 

Infraestrutura física 3,10 3,31 3,42 3,18 2,73 
Negociação, pactuação e aprovação de projetos 3,10 3,43 3,53 3,37 3,00 
Liberação de recursos financeiros 3,33 3,59 3,44 3,23 2,67 
Execução financeira por parte dos PEPS 2,77 3,04 3,53 3,39 3,47 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 53 – Pólos de educação permanente em saúde: principais aspectos positivos das formas de apoio do Ministério da Saúde segundo 
região. Brasil, 2012 

Aspectos positivos Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Transferência de recursos financeiros 3,66 3,71 3,44 3,20 3,25 
Investimento direto em infraestrutura e equipamentos 3,17 3,49 3,36 3,21 3,39 
Treinamento da equipe profissional do PEPS 3,07 3,48 3,44 3,24 3,15 
Assessoria técnica para elaboração dos projetos 3,10 3,21 3,20 3,03 3,07 
Resolução de conflitos e encaminhamentos de soluções 2,90 3,16 2,92 3,00 3,14 
Monitoramento, acompanhamento e avaliação dos projetos 3,25 3,42 3,43 3,32 3,23 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Bloco IX - Opinativas 
 

Tabela 54 – Opinião dos gestores de recursos humanos sobre as ações da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde segundo 
região. Brasil, 2012 

Ações Avaliação Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 
N==38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N % 

Pró-saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

10 
8 
3 

15 
2 

26,3 
21,1 
7,9 

39,5 
5,3 

56 
14 

4 
48 

5 

44,1 
11,0 
3,1 

37,8 
3,9 

74 
25 

8 
84 
11 

36,6 
12,4 
4,0 

41,6 
5,4 

44 
13 

4 
48 

4 

38,9 
11,5 
3,5 

42,5 
3,5 

13 
7 
1 

15 
3 

33,3 
17,9 
2,6 

38,5 
7,7 

197 
67 
20 

210 
25 

38,0 
12,9 
3,9 

40,5 
4,8 

PET saúde 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

12 
8 
2 

14 
2 

31,6 
21,1 
5,3 

36,8 
5,3 

49 
16 

3 
55 

4 

38,6 
12,6 
2,4 

43,3 
3,1 

72 
15 

8 
98 

9 

35,6 
7,4 
4,0 

48,5 
4,5 

42 
10 

1 
57 

3 

37,2 
8,8 
0,9 

50,4 
2,7 

12 
3 
1 

19 
4 

30,8 
7,7 
2,6 

48,7 
10,3 

187 
52 
15 

243 
22 

36,0 
10,0 
2,9 

46,8 
4,2 

Pró-residências 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

14 
3 
1 

18 
2 

36,8 
7,9 
2,6 

47,4 
5,3 

31 
9 
4 

76 
7 

24,4 
7,1 
3,1 

59,8 
5,5 

44 
9 
8 

133 
8 

21,8 
4,5 
4,0 

65,8 
4,0 

27 
11 

4 
67 

4 

23,9 
9,7 
3,5 

59,3 
3,5 

6 
4 
3 

23 
3 

15,4 
10,3 
7,7 

59,0 
7,7 

122 
36 
20 

317 
24 

23,5 
6,9 
3,9 

61,1 
4,6 

Profaps 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

10 
6 
2 

18 
2 

26,3 
15,8 
5,3 

47,4 
5,3 

32 
7 
4 

78 
6 

25,2 
5,5 
3,1 

61,4 
4,7 

30 
15 

5 
143 

9 

14,9 
7,4 
2,5 

70,8 
4,5 

19 
8 
2 

80 
4 

16,8 
7,1 
1,8 

70,8 
3,5 

5 
4 
5 

22 
3 

12,8 
10,3 
12,8 
56,4 
7,7 

96 
40 
18 

341 
24 

18,5 
7,7 
3,5 

65,7 
4,6 

Programas de capacitação / 
especialização 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

14 
8 
5 
9 
2 

36,8 
21,1 
13,2 
23,7 
5,3 

55 
24 

4 
37 

7 

43,3 
18,9 
3,1 

29,1 
5,5 

94 
24 
14 
62 

8 

46,5 
11,9 
6,9 

30,7 
4,0 

47 
18 

8 
35 

5 

41,6 
15,9 
7,1 

31,0 
4,4 

16 
7 
2 

11 
3 

41,0 
17,9 
5,1 

28,2 
7,7 

226 
81 
33 

154 
25 

43,5 
15,6 
6,4 

29,7 
4,8 

PCCS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
10 

6 
4 
2 

42,1 
26,3 
15,8 
10,5 
5,3 

58 
16 
12 
35 

6 

45,7 
12,6 
9,4 

27,6 
4,7 

79 
29 
17 
69 

8 

39,1 
14,4 
8,4 

34,2 
4,0 

43 
18 
14 
35 

3 

38,1 
15,9 
12,4 
31,0 
2,7 

15 
10 

5 
6 
3 

38,5 
25,6 
12,8 
15,4 
7,7 

211 
83 
54 

149 
22 

40,7 
16,0 
10,4 
28,7 
4,2 

 
continua... 
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Ações Avaliação Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N==38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N % 

Mesa de Negociação do 
SUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

17 
5 
4 

10 
2 

44,7 
13,2 
10,5 
26,3 
5,3 

55 
13 
14 
39 

6 

43,3 
10,2 
11,0 
30,7 
4,7 

70 
28 
17 
77 
10 

34,7 
13,9 
8,4 

38,1 
5,0 

40 
10 
15 
42 

6 

35,4 
8,8 

13,3 
37,2 
5,3 

12 
9 
4 

10 
4 

30,8 
23,1 
10,3 
25,6 
10,3 

194 
65 
54 

178 
28 

37,4 
12,5 
10,4 
34,3 
5,4 

              

INOVASUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
2 
2 

16 
2 

42,1 
5,3 
5,3 

42,1 
5,3 

54 
11 

6 
49 

7 

42,5 
8,7 
4,7 

38,6 
5,5 

67 
20 

6 
99 
10 

33,2 
9,9 
3,0 

49,0 
5,0 

41 
12 

3 
53 

4 

36,3 
10,6 
2,7 

46,9 
3,5 

14 
4 
2 

16 
3 

35,9 
10,3 
5,1 

41,0 
7,7 

192 
49 
19 

233 
26 

37,0 
9,4 
3,7 

44,9 
5,0 

ProgeSUS 

Bom 
Regular 
Insuficiente 
Desconhece 
NS/NR 

16 
8 
3 
9 
2 

42,1 
21,1 
7,9 

23,7 
5,3 

73 
17 

7 
24 

6 

57,5 
13,4 
5,5 

18,9 
4,7 

106 
27 

8 
52 

9 

52,5 
13,4 
4,0 

25,7 
4,5 

61 
19 

7 
23 

3 

54,0 
16,8 
6,2 

20,4 
2,7 

22 
7 
1 
6 
3 

56,4 
17,9 
2,6 

15,4 
7,7 

278 
78 
26 

114 
23 

53,6 
15,0 
5,0 

22,0 
4,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 55 - Opinião do gestor da área de gestão do trabalho e da educação na saúde das secretarias de saúde em relação ao grau de 
autonomia, segundo atividades listadas por região. Brasil, 2012 

Atividades Grau 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N % 

Contratação de pessoal 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

17 
4 

14 
3 

44,7 
10,5 
36,8 
7,9 

58 
15 
40 
14 

45,7 
11,8 
31,5 
11,0 

91 
33 
60 
18 

45,0 
16,3 
29,7 
8,9 

62 
17 
29 

5 

54,9 
15,0 
25,7 
4,4 

17 
9 

11 
2 

43,6 
23,1 
28,2 
5,1 

245 
78 

154 
42 

47,2 
15,0 
29,7 
8,1 

Avaliação de Desempenho 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

21 
13 

1 
3 

55,3 
34,2 
2,6 
7,9 

45 
48 
19 
15 

35,4 
37,8 
15,0 
11,8 

82 
64 
32 
24 

40,6 
31,7 
15,8,
11,9 

49 
35 
18 
11 

43,4 
31,0 
15,9 
9,7 

19 
10 

8 
2 

48,7 
25,6 
20,5 
5,1 

216 
170 
78 
55 

41,6 
32,8 
15,0 
10,6 

Otimização de recursos 
financeiros 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

9 
8 

17 
4 

23,7 
21,1 
44,7 
10,5 

46 
20 
46 
15 

36,2 
15,7 
36,2 
11,8 

63 
45 
70 
24 

31,2 
22,3 
34,7 
11,9 

57 
14 
34 

8 

50,4 
12,4 
30,1 
7,1 

16 
4 

16 
3 

41,0 
10,3 
41,0 
7,7 

191 
91 

183 
54 

36, 
17,5 
35,3 
10,4 

Capacitação de pessoal 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

17 
13 

6 
2 

44,7 
34,2 
15,8 
5,3 

45 
45 
19 
18 

35,4 
34,5 
15,0 
14,2 

84 
80 
19 
19 

41,6 
39,6 
9,4 
9,4 

58 
34 
13 

7 

51,3 
31,0 
11,5 
6,2 

16 
12 

9 
2 

41,0 
30,8 
23,1 
5,1 

220 
185 
66 
48 

42,4 
35,6 
12,7 
9,2 

Planejamento da força de 
trabalho 

Pouca autonomia 
Muita autonomia 
Nenhuma autonomia 
NS/NR 

20 
14 

2 
2 

52,6 
36,8 
5,3 
5,3 

55 
43 
15 
14 

43,3 
33,9 
11,8 
11,0 

83 
63 
28 
28 

41,1 
31,2 
13,9 
13,9 

60 
35 
11 

7 

53,1 
31,0 
9,7 
6,2 

20 
12 

5 
2 

51,3 
30,8 
12,8 
5,1 

238 
167 
61 
53 

45,9 
32,2 
11,8 
10,2 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Tabela 56 - Opinião do gestor de RH das secretarias de saúde em relação à implementação de plano de cargos, carreiras e salários, avaliação 
de desempenho, mesa de negociação e incentivos diretos na gestão das secretarias de saúde por região. Brasil, 2012 

Instrumentos de gestão Avaliação 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total 

N=38 % N=127 % N=202 % N=113 % N=39 % N % 

PCCS 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

27 
0 
1 
5 
5 

71,1 
0,0 
2,6 

13,2 
13,2 

84 
2 
6 

24 
11 

66,1 
1,6 
4,7 

18,9 
8,7 

91 
7 

14 
69 
21 

45,0 
3,5 
6,9 

34,2 
10,4 

67 
2 
8 

28 
8 

59,3 
1,8 
7,1 

24,8 
7,1 

25 
1 
3 
6 
4 

64,1 
2,6 
7,7 

15,4 
10,3 

294 
12 
32 

132 
49 

56,6 
2,3 
6,2 

25,4 
9,4 

Avaliação de 
desempenho 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

29 
0 
2 
4 
3 

76,3 
0,0 
5,3 

10,5 
7,9 

96 
1 
5 

18 
7 

75,6 
0,8 
3,9 

14,2 
5,5 

139 
4 
9 

40 
10 

68,8 
2,0 
4,5 

19,8 
5,0 

77 
4 

13 
14 

5 

68,1 
3,5 

11,5 
12,4 
4,4 

24 
2 
0 

10 
3 

61,5 
5,1 
0,0 

25,6 
7,7 

365 
11 
29 
86 
28 

70,3 
2,1 
5,6 

16,6 
5,4 

Mesa de negociação do 
SUS 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

19 
0 
0 

14 
5 

50,0 
0,0 
0,0 

36,8 
13,2 

76 
2 
8 

33 
8 

59,8 
1,6 
6,3 

26,0 
6,3 

85 
1 

14 
84 
18 

42,1 
0,5 
6,9 

41,6 
8,9 

52 
1 
7 

45 
8 

46,0 
0,9 
6,2 

39,8 
7,1 

20 
0 
1 

15 
3 

51,3 
0,0 
2,6 

38,5 
7,7 

252 
4 

30 
191 
42 

48,6 
0,8 
5,8 

36,8 
8,1 

Incentivos diretos 

Facilita a gestão 
Dificulta a gestão 
Não altera 
Não é utilizado 
NS/NR 

30 
0 
1 
4 
3 

78,9 
0,0 
2,6 

10,5 
7,9 

93 
2 
3 

21 
8 

73,2 
1,6 
2,4 

16,5 
6,3 

124 
3 
4 

41 
30 

61,4 
1,5 
2,0 

20,3 
14,9 

79 
1 
3 

20 
10 

69,9 
0,9 
2,7 

17,7 
8,8 

30 
0 
1 
5 
3 

76,9 
0,0 
2,6 

12,8 
7,7 

356 
6 

12 
91 
54 

68,6 
1,2 
2,3 

17,5 
10,4 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013. 
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Apêndice F – Transcrição dos grupos focais  
 

Grupo focal - Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
 

Participante 1- Eu já fui conselheira, já viajei em vários estados para ajudar na implantação da 
mesa estadual e mesas municipais. Agora já estou fora da mesa, mas acompanho algumas 
situações ainda. As mesas são para estabelecer as diretrizes para o PCCS, elas podem ser ou 
não incorporadas aos estados e municípios, não são obrigadas. Aqui na mesa nacional não temos 
como implementar a carreira. Nós estamos falando de gestor público, mas também existe o gestor 
privado, conveniado com o SUS, que geralmente não acatam as diretrizes do Ministério da Saúde. 
Podem acatar o PCCS, mas não são obrigados. Quando o estado resolve discutir as diretrizes, 
não é fácil. Todo PCCS tem impacto financeiro, e isso não passa pela mesa. Então qualquer 
decisão deve ser remetida a outros fóruns e órgãos estaduais que vão discutir o impacto 
financeiro. A mesa discute a necessidade do ponto de vista político. As Secretarias 
Municipal/Estadual de Saúde, que tem boa governabilidade, é que vão decidir se implementarão 
ou não, seguindo a lógica do impacto financeiro. As mesas municipais idem. A grande dificuldade 
é a falta da regulamentação da negociação do serviço público. A mesa é um espaço político, 
qualquer resolução dela, quando descentraliza, a disposição política nem sempre acompanha a 
financeira. Assim, a discussão sai da mesa e vai para a secretaria. Nós apoiamos e ajudamos a 
construir as diretrizes de carreira. Mas não conseguimos implantar por conta do impacto 
financeiro. Além disso, dentro das diretrizes, temos o PSF, que o governo diz ser uma parte 
separada. 

Participante 2- As políticas públicas apresentadas, a partir de 2003, refletem uma postura de 
evitamento do governo. Exemplo é essa mesa, que sempre existiu, desde a década de 1990, mas 
nunca funcionou porque o governo anterior nunca teve a intenção de que ela funcionasse. Desde 
2003, o processo todo tem sido aperfeiçoado, tem altos e baixos. Mesmo aqui, há momentos em 
que a mesa não funciona. E algumas decisões que são tomadas, não passam pela questão da 
legalidade. A maior experiência é o estado de São Paulo. Quando construímos o sistema de 
negociação permanente, onde existiam várias mesas que se integravam. Eram setorizadas, mas 
se integravam de um modo geral. Tudo foi institucionalizado durante o governo do PT.  

Entrando depois o outro governo, a primeira coisa que ele fez foi esvaziar a mesa. Apesar de 
estar institucionalizada e ter certa obrigatoriedade, ele a esvaziou. Mantida hoje, essa mesa, 
graças ao movimento sindical que pressiona para que aconteça o processo de negociação, mas o 
governo não quer. Tem gestores que tem medo de negociar. Essa cultura do serviço público ainda 
é incipiente. São muitos projetos isolados. Essa mesa nacional e o projeto do DEGERTS são 
movimentos constantes e fundamentais para criar essa nova cultura. Há um número muito 
pequeno de mesas efetivamente funcionando. A grande discussão nossa, é criar uma política de 
estado. Obrigatoriedade. Institucionalizar esse processo. Enquanto não for assim, o gestor vai 
fazer se quiser. As diretrizes foram feitas (PCCS), ela serve como referência apenas. Onde ela foi 
implementada? Poucos lugares. Fizemos agora a saúde do trabalhador vai ser a mesma coisa. 
Porque nossas decisões aqui não podem impor, apenas referenciar.  

Participante 3- A implementação da portaria 151. A precarização na gestão de saúde leva a você 
não construir uma carreira, porque você não vai investir. Isso no campo político é uma dificuldade. 
Não é só a mesa. Se tivéssemos elementos que obrigassem os gestores a utilizar as ferramentas 
para valorização do RHS, consequentemente teríamos uma carreira elaborada. A gente 
conseguiu, até agora, mesmo com dificuldades, implementar algo em torno de 16 planos de 
carreiras em municípios, e 23 em andamento com dificuldades. Dificuldade maior é financeira. O 
financiamento é muito aberto. Não se conseguiu definir recursos carimbados e vinculados 
diretamente a valorização dos trabalhadores de saúde (exclusivo). Outra dificuldade é a 
legislação, 8.142. Ela dá dois anos a partir da comissão. Se você não implantar a comissão nunca 
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vai pensar em plano. Na época o FUNDEF que determinava que aquele recurso era para 
implantação da carreira, se não fizesse, o recurso deveria ser devolvido. Esse era outro problema. 
A gestão não tem garantia de continuidade. O PSF já nasce precarizado. Os ACS são 
precarizados, melhorou após emenda 51. Os recursos que metade dos PSF do país recebem são 
insuficientes para avançar. Lutamos agora por recursos destinados exclusivamente com 
legislação, inclusive com punição. Colocando como prioridade o PCCS e o trabalho não 
precarizado. Carreira precisa ser implementada através de servidores, concursados, etc. uma 
profunda discussão é o piso nacional para os trabalhadores do SUS. Que os municípios possam 
pagar, tendo fonte e recursos suficientes para isso. Porque muitos municípios não arrecadam 
suficientemente para pagar. Importância também da mudança da legislação (8.142). 

Participante 4- Não foi institucionalizada a negociação, e os gestores tem o direito de não 
pautarem isso. Usam como argumento a lei de responsabilidade fiscal. Nosso estado brasileiro 
tem mais de 80% de municípios com menos de 20 mil habitantes, e perpassa por um problema de 
gestão de pessoas. A maior parte dos municípios não tem estrutura orgânica que trabalhe essa 
política. A maioria desses municípios está mais ligada à secretaria de finanças e de 
administração. Aí a secretaria de saúde fica sem autonomia financeira e nem sabem como 
funcionam essa negociação na saúde, tornando esse instrumento muito fragilizado. Com o 
processo de descentralização, que está em transição, ele passa por processo de deformação. 
Pois tanto na Atenção Primária quanto nas emergências, o trabalho é precarizado. Temos hoje em 
hospitais pequenos e médios, diversas formas de gestão. Temos serviços temporários, fundações 
estatais de direito privados, cooperativas... Não temos ainda um quadro organizado por concursos 
público para trabalharmos a estrutura da carreira. A mão-de-obra começando lá de cima, todas 
elas são precarizadas e rotativas. Há jornada dupla e tripla para aumentar o orçamento. Isso é 
desumano, poderia até denunciar a órgãos internacionais. Há então um aumento do adoecimento 
desses trabalhadores, pincipalmente da categoria de enfermagem. Não existe, quando acontece o 
processo negocial, a mesa não existe, mesmo você entrando com greve. O espaço que se inicia é 
via Secretaria de Administração. E não avança. É assim no âmbito estadual e municipal. Então 
tem toda essa dificuldade...  

Participante 5- Falta um fundo municipal de saúde. Se existisse o piso da saúde como é no 
magistério teríamos finanças para o PCCS. Não há vontade de gestor também. O governo dá 
resposta em época de eleição e ponto. O PCCS quem dá diretriz nesse caso é a secretaria de 
gestão e administração. É a lógica dos políticos. Quem decide é a área financeira e administrativa. 
Se for ter plano, é igual para todo mundo, e se tiver será rebaixado. A prioridade é Organização 
Social, para esses o salário é maior, médicos, enfermeiros etc. Então o problema que temos hoje, 
concreto na mesa de negociação, é que estamos fazendo negociação numa conjuntura 
extremamente desfavorável para PCCS. A palavra de ordem não é PCCS. O PCCS hoje é 
meritocracia, bonificações, cargo largo, carreira multifuncional, e eu vou terceirizando a área e o 
cara fica multifuncional. Esse é o ambiente em que vivemos. 

Participante 6- Em primeiro lugar, o governo federal não cumpre com suas obrigações. Mais de 
50% da saúde é feita pelo privado, que faz o que quer. Não cumpre com a política salarial, nem 
reposição. Diversas cargas horárias para o mesmo trabalhador. Como vai ter mesa de negociação 
de fato? Aplicar as diretrizes é difícil. 

Participante 7- A mesa funcionando de fato, a nível nacional, o governo faz as leis mas não 
cumpre. Precisávamos de no mínimo um piso nacional para os trabalhadores da saúde, para a 
partir daí surgirem as negociações. Enquanto não houver isso, não vai ter mesa que funcione de 
jeito nenhum. Não tem como discutir mesa com vários segmentos quando não há o mínimo para 
negociar.  
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Grupo focal – Região Norte  

 

Gestor 1– PCCS instituído desde 2005, como vantagens ele traz a necessidade capacitação e 
atualização permanente do servidor – no mínimo de 2 em 2 anos o professor precisa se atualizar 
na área em que atua; assiduidade, eles não faltam como antes, sem necessidade. Cumpre os 
requisitos do PCCS, mas a grande vantagem mesmo é a questão da capacitação– premiado no 
InovaSUS. Quanto a Avaliação de Desempenho, o servidor se preocupa com a qualidade no 
atendimento. A mesa de negociação estadual foi muito bem implantada e divulgada de acordo 
com as diretrizes do ministério, foi feita de acordo com a diretriz do ministério. Durou apenas uma 
gestão, devido à falta de informação dos novos gestores. Hoje não está contribuindo para a 
gestão, porque não funciona. 

Gestor 2- Houve a revisão do PCCS em 2012, negociou, houve muitos avanços na negociação – 
valorização do trabalhador da saúde – entre eles a inclusão de Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), endemias, definição de carga horária, incentivos para a capacitação (no âmbito do 
mestrado, na residência em Saúde da Família, especialização pós técnica), incentivo para os 
cursos técnicos de ACS (ele ganhou incentivo por isso). São várias dimensões no Plano que vão 
de acordo com o que a gente queria em relação à valorização do trabalhador. A mesa ainda está 
para implementar é um dos pontos estratégicos para 2013. Um ponto do PCCS que ficou um 
pouco nebuloso é que em janeiro a março de 2013, ele abria para os servidores do PSF pudesse 
se desvincular do programa, então isso para nós da gestão ficou confuso, causou impacto muito 
grande, recebemos várias solicitações para diminuição da carga horária. Segue protocolo da 
MNNP-SUS (a pessoas que implantou fez o curso de especialização em Gestão do Trabalho e 
educação da saúde). Podemos participar das discussões, isso foi interessante. Essa experiência 
de revisão do plano ficou entre as experiências inovadoras. Avanço incontestável. 

Gestor 3 – A Mesa ajuda muito, desde o início, é instrumento poderoso de gestão e o PCCS é 
fundamental que ajuda a nortear, define as relações e os processos. Nosso PCCS foi aprovado 
em 2000, é um Plano que está defasado e necessita de revisão, temos mais de cem cargos. Há 
cargos existentes hoje não contemplados no plano e o contrário (cargos extintos), enfim, 
problemas vários. Houve alteração de artigos no plano entre 2006 e 2007 – mexeu em incentivo – 
titulação. Estabelece novos valores para titulação. Isso gerou mal-estar. Dificultou inclusive a 
participação por parte dos trabalhadores na capacitação, o trabalhador pergunta o que ele vai 
ganhar com isso. A nossa Mesa existe, a estadual, mas nunca funcionou. SES não tem autonomia 
na parte financeira principalmente. Como discutir Mesa sem as referências da secretaria de 
gabinete do governador, secretárias de finanças e gestão que são partes fundamentais nesse 
processo. A composição inicial era de apenas gestor e sindicato. Tem agora a proposta de 
reativar a Mesa, revisar o Plano. Houve reunião de articulação para reativar a mesa, revisar PCCR 
e reunião com a secretaria de gestão. 

Gestor 4- O PCCS é um dos instrumentos mais importantes para atração e fixação do profissional, 
só que deveria ser revisado sempre. Temos desde 2002, foi atualizado de acordo com as 
diretrizes da Mesa. Falta apenas aprovação por conta de restrições financeiras e orçamentárias. A 
vontade política existe, mas hoje não temos recurso. O financiamento da saúde é o que mais 
atrapalha hoje, acaba interferindo na fixação, o profissional não visualiza uma perspectiva de uma 
carreira, a gente por conta disso consegue atrair mas não consegue fixar, ele infelizmente fica um 
tempo conosco e vai embora. Em relação a Mesa de Negociação, temos vontade política – 
DIEESE já fez seminário de sensibilização. Reunimos todas as secretarias para discussão, 
sindicatos e sensibilizamos a todos. Há um controle social muito grande. O problema hoje é a 
ausência de amparo legal da mesa. Eu penso então que os dois instrumentos são importantes e 
que podem sim melhorar a gestão do trabalho.  
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Gestor 5 – Em relação a PCCS e a Mesa, não temos nenhum dos dois implantados no estado. 
São importantes para desenvolvimento da área. Em 2005 para 2006 na gestão anterior ouve 
movimentação para montar comissão para elaboração de PCCS – uma proposta em nível da 
SES. A secretaria de administração que é quem coordena a gestão da força de trabalho do 
estado. Foi contratada consultoria externa (Publix) que tem feito o processo de gestão, e eles 
estão fazendo hoje uma proposta de revisão de todos os cargos existente para implantação de 
PCCS único. Temos brigado para a implantação se dá com base nas diretrizes da mesa. É 
preciso fazer uma revisão dos cargos, pois temos cargos que não existem e outros surgiram.   
Ideia de um PCCS para todos os trabalhadores de saúde do estado. Mesmo com as OS 
entrariam, pois quem paga as OS somos nós. Nós é que temos que dizer como essa gestão tem 
de ser feita. Em um levantamento realizado no estado temos pouco mais de 20 mil trabalhadores, 
incluídos inclusive da OS. As secretarias pagam melhor que a OS, exceto na área do 
administrativo da gestão (área meio). Hoje já sabemos quanto poderíamos pagar por cada nível. 
Já temos todo o mapeamento dos trabalhadores, tempo de serviço dos servidores – quem irá 
aposentar, etc. Fizemos esse levantamento em âmbito do estado. Estamos em diálogo com 
entidades de classe também – sindicatos, na perspectiva de retomar a constituição da comissão 
do PCCS e poder dialogar com a consultoria. Em relação à mesa, faltam alguns passos, o 
governo recebe sempre os e as representações sociais sindicatos para diálogo. Tem vontade 
política. As questões são sempre salariais. As questões mais debatidas são questões trabalhistas 
e salário/incentivo. 0,03% de temporários no quadro total dos trabalhadores, a maior parte é de 
efetivos no estado. Com relação a Avaliação de Desempenho, é então necessário a AD no PCCS, 
fazemos uma avaliação de estágio probatório de 36 meses, a gente avalia alguns aspectos mas 
não faz uma relação direta com o processo de trabalho, não se avalia o processo de educação, 
formação... e uma série de outras questões.  

Gestor 6- Mesa de negociação não funciona, embora o atual secretário venha melhorando e 
dando muita atenção a essa área. Principalmente no que compete à carreira. Implantação de 
PCCS para o trabalhador da saúde (PCCR não abrangeu outras carreiras, por exemplo a 
administrativa). – Foi reelaborado com negociação com as categorias – escutamos, mas não 
atendemos todos, porque tem os interesses particulares de cada categoria. Ciúme entre as 
categorias – há disputa. O PCCR está em fase de votação na câmera legislativa. Temos uma lei 
própria que já estabelecem os cargos e carga horária, utilizamos com base para elaboração do 
PCCS. E com base nas diretrizes nacionais (o estado está em processo de discussão o de PCCR 
de todas as áreas). Seguiu-se o protocolo nacional. A distorção do PCCR foi que não incluiu o 
administrativo mesmo trabalhando na saúde, ou seja, não foi um PCCS para a saúde, foi da 
saúde mesmo, só os profissionais da assistência. As áreas meio não foram contempladas nesse 
plano. Tem que ter ligação aos cuidados da saúde. Na hora de dividir o orçamento como dividir? 
Quem é do PCCR, quem não é? Estamos na iminência de um concurso para a área com mais de 
2 mil vagas, mas precisamos da conclusão do PCCR. As progressões foram bem elaboradas e 
contempladas em cima de cada categoria e nível de formação – para fixar mesmo esse 
profissional para que ele não migre para outras secretarias. 

Gestor 7- Existem dois planos – especificamente dos médicos e outro para os demais. Ambos 
aprovados em 2009, mas somente em janeiro de 2012 conseguimos efetivar. No Plano dos 
Médicos, foi alterado – eles copiaram os dos demais profissionais, nesse plano colocamos 
incentivos com gratificações. Eles têm poder de barganha e conseguiram alterar a lei e colocaram 
mais esses incentivos no Plano deles (além do incentivo pela especialização). O PCCS deles já se 
dá por titulação e ganharam mais incentivos para qualificação. O Plano é fundamental para a 
gestão. Para demais profissões, prevê um sistema muito bem elaborado. FGV foi contratada para 
a Avaliação de Desempenho (AD), mas ainda não implantamos – complexo. Enquadramos as 
pessoas por tempo de serviço nas classes e referencias. Mas pendente no Plano está apenas a 
AD. Estamos estudando se efetivamente conseguiremos implantá-la ainda este ano. E ela é 
fundamental, porque é uma métrica, não adianta implantar PCCS sem AD, até porque no PCCS 
prevê a ascensão vertical e horizontal, mas precisamos desse sistema para essa efetivação. 
Muitas pessoas ficaram inconformadas com suas posições dentro do PCCS e revisamos todos os 
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enquadramentos por conta disso. Alguns tinham razão e estamos migrando. PCCS fundamental 
para estruturação do trabalho quando bem construído – propicia a ascensão do trabalhador, a 
qualificação. Quanto a Mesa de negociação - estamos vendo essa mobilização agora. Nosso 
PCCS foi discutido numa mesa e valeu à pena. Discutiu-se com os trabalhadores e foi um ganho. 
Apresentação sindical dos médicos saiu e a mesa parou. Só agora retornou, mas ainda está 
devagar. 

Gestor 8- Temos dois planos, um para médico e outro para demais categorias. No plano das 
categorias contemplam AD individual (desde 2010), mas não tem sido bem utilizado pelos 
gestores. Não tem a avaliação institucional, todos são avaliados mas a instituição não é. Dentro 
do PCCS foi criada a figura especial da saúde, existe também a mobilidade na carreira. Está em 
processo de revisão o PCCS. Já foi revisto, foi para câmera, mas não foi votado. Estamos 
novamente revisando, e já estamos montando uma comissão para discussão. O PCCS utilizou 
apenas uma parte do que estabelece as diretrizes. Com relação a Mesa, a gente consegue reunir 
a mesa apenas nos momentos para definição de reajuste salarial. Os médicos também 
esvaziaram a mesa municipal. Eles só aparecem quando é para fortalecer outras brigas. Não está 
em questão os salários, mas sim os incentivos.  

Gestor 9 - Nosso PCCS foi revisto em 2010 (ele era de 1990). Já conhecia o protocolo, mas não 
participei da comissão de elaboração. E o PCCS não seguiu o protocolo da mesa nacional. Trouxe 
bastante insatisfação porque trouxe salários diferenciados para a mesma classe. Muitas 
divergências. Por título também que era de 200 e 300%, passou para 15% e 20%, depois disso, 
foram criando leis paralelas para aumento de gratificação para algumas classes, distâncias por 
serem de difícil acesso... Progressão ainda não aconteceu – está em andamento.  A AD está no 
plano, mas não está em prática. O PCCS também criou vantagens individuais, muitas 
divergências em relação ao valor. Ele ainda está sendo remendado e já tem inúmeras emendas. 
Não existe Mesa e nem discussão no município. 

Gestor 10- Tudo muito novo. Acabo de entrar. Estamos no processo de diagnóstico, porque as 
gestões anteriores defasaram o município. Estamos nos aproximando agora nesse processo de 
falar de mesa de negociação, Plano de salários. Mas já sabemos da importância, hoje temos 
professor querendo discutir e fazer parte.  

Gestor 11- O PCCS, houve em 2006 a primeira conversa do MS com a secretaria. Houve a 
explicação e discussão com os sindicatos. Foi levado para discussão porque a gestão achava que 
precisava. A conversa ficou apenas no que se refere à base salarial. A mesa existe, mas houve 
um rompimento com o sindicato e saíram da mesa, a mesa rompeu, e o projeto do PCCS não foi 
levado adiante. Na gestão passada pensou-se em reestabelecer a mesa, mas não houve acordo. 
Existe uma matriz do PCCS, mas o assunto hoje não é discutido. As categorias de saúde pedem o 
PCCS, mas pela ausência da mesa de negociação inviabiliza. Levamos a SMS a necessidade da 
mesa, mas não deu em nada. A AD não existe, não temos nenhum tipo de AD. Hoje o que se 
pensa é que temos de organizar e estruturar o ambiente das secretarias como um todo, buscar o 
mapeamento e organizar os profissionais para se pensar em processo de AD. Falar de PCCS, 
pensa-se em estudo de Impacto financeiro – manutenção de um possível PCCS. Trabalhamos 
muito a valorização do trabalhador, tentamos criar um perfil, mas não conseguimos participar. O 
prefeito hoje tem boa vontade. Já discutimos com ele que a negociação não será apenas salário, 
mas valorização, etc. Sabemos que esbarrará de cara com a questão dos recursos.  Estamos 
buscando a integração. Precisamos ver a tripartite.  
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Grupo focal – Região Nordeste 

 

Gestor 1 – A Secretaria tem mesa de negociação dede 2008. E desde então há pauta de PCCS, 
que existe lá. Foi discutido, mas não implementado. Uma das pautas da mesa é a discussão do 
PCCS, sua revisão. Criação de um GT, mas que não evoluiu muito. Foi reestruturado com a ajuda 
de nove entidades representantes de categorias. Construção de novo plana aprovado em janeiro 
2012 através de construção coletiva. Dificuldades políticas. Estamos em fase de implementação. 
As categorias que quiserem permanecer no plano anterior podem optar. Trouxe muito benefício. A 
avaliação de desempenho está atrelada a questão da produtividade. Nesses três, quatro anos nós 
conseguimos muita coisa a partir da mesa de negociação. 

A experiência de viver um momento que tínhamos uma efervescência de apoio à mesa de 
negociação. Quem estava a frente era o Partido dos Trabalhadores - que perdeu agora 
recentemente. A base do partido era de um movimento sindical. O reconhecimento de que havia a 
necessidade de singularizar isso na saúde onde se tem várias categorias profissionais, com 
diversos interesses e forças. Foi difícil o processo, mas fácil vender a ideia. A articulação com a 
secretaria era boa. Houve essa possibilidade de sentar sindicatos dos médicos – tabela, 
progressão. O que eu aprendi é que na mesa não dá para discutir na mesa o percentual.  
Coletivamente pode-se discutir a estrutura do plano de cargos e carreiras, os critérios de 
progressão, etc. Já percentual não. Na primeira negociação, as demais categorias receberam na 
negociação chegou a 56 % e a de médicos foi de 10%. Pois já haviam alcançado na outra. Numa 
segunda foi de médico 10% e o resto 50%. Isso só aconteceu porque a discussão foi 
singularizada. Coletivamente não daria, o indicativo de médicos brecaria. Amparo do secretário e 
de discutir na mesa e com o prefeito. Na secretaria estadual tem uma mesa forte na administração 
que não tem acento para a secretaria de saúde. No município começou com oito e hoje estamos 
com dezoito. O movimento foi ganhando força pela concretização das propostas de trabalho. A 
gente valoriza a qualificação técnica. Integrou o sistema de avaliação de desempenho. Lá no 
estado eu não tenho coragem de montar uma mesa, pois não tenho um respaldo. É muito 
centralizado. O estado tem um PCCS, inicialmente para médicos e outro para os demais. O 
sindicato não faz o que nós pensamos. Existem outros espaços de discussão: fóruns, informativo, 
blogs, encontros. Isso precisa se espalhar, pois só a mesa não reverbera. Isso serve para os 
gestores quando a gente for aplicar o processo de avaliação de desempenho. Coloca-se nota dez 
para todo mundo porque quem estava à frente não queria se indispor com os servidores. 
Avaliação tem que ser vinculada a um plano de educação permanente.  Não há registros das más 
e boas evidências. Depende então do projeto de governo. Mesa é democratizar as relações de 
trabalho.  

Gestor 2 -  Mudança de gestor na estrutura de RH. A mesa foi implantada em 2004 e mesmo com 
as problemáticas ela conseguiu que as discussões andassem. Em 2007 aconteceu um evento 
desagradável. A categoria médica se retirou da mesa e foi fazer negociação junto ao governo do 
estado. E conseguiram o que queriam e isso enfraqueceu demais a mesa. Depois disso, 
aconteceram mais três encontros e o processo minguou. A partir de 2008 não teve mais mesa. As 
coisas são discutidas em nível do gabinete, do secretário. Com a nova gestão dos recursos 
humanos, desde o começo do ano tenta-se reativar a mesa. Existe uma mesa de negociação da 
gestão pública. Estamos no momento de sensibilização para que esta mesa venha a compreender 
o que se faz necessário. A equipe tem se esforçado muito. Encontro de estados para quem 
quisesse implantar a mesa onde houve trocas de práticas e novidades. Momento de 
sensibilização de negociações. Grandes dificuldades, pois temos seis leis de carreiras diferentes. 
Médico é uma questão complicada. Isonomia não existe. O secretário hoje tem esse foco, ele quer 
e estamos aproveitando a mesa.  
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Com relação à importância da mesa temos uma percepção de mudanças. Quando a mesa foi 
implantada nós tínhamos sete planos de cargos, carreiras e salários. Em 2008, nós conseguimos 
que cinco fossem unificados em um só. Os médicos não concordaram. Conseguimos implantar, 
mas a categoria médica tem tentado construir o seu por fora. As coisas andam quando tem a 
mesa. A grande importância do Ministério da Saúde é viabilizar capacitação de negociação destas 
pessoas da mesa. Porque há muita gente despreparada a frente das negociações. Nós tivemos 
oportunidade de participar do curso de negociadores. O curso foi bastante interessante pois teve a 
simulação de uma mesa de negociação com sindicalistas experientes. Concordamos que 
precisamos aprender. Estamos aprendendo na prática. 

Gestor 3 - As mudanças no campo da gestão do trabalho são visíveis, por conta da mesa de 
negociação desde 2007. A Lei 11373/ 2007 institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento 
(PCCV). Depois identificamos vários problemas no PCCS que exigiam a continuidade da mesa. A 
mesa voltou a se reunir para discutir os grandes problemas colocados, principalmente, pelos 
sindicatos representantes das categorias de saúde. A mesa evolui muito bem, mesmo com 
problemas. A mesa é uma arena de conflitos, conflitos que historicamente foram acumulados, 
insatisfação dos trabalhadores da área da saúde e que agora explode. Discussões acirradas na 
mesa, firme, trabalhador de um lado e estado do outro, parecia que não haveria como encontrar 
uma saída. E nesse processo, percebe-se que uma mudança importante nesse processo de 
negociação foi a possibilidade da fala do trabalhador. O espaço da mesa deu singularidade ao 
processo democrático dentro do aparelho do estado. Deu um toque que nunca tínhamos vivido. 
Que mesmo depois de 30 anos dentro de um órgão de RH eu nunca tinha vivido. Como tivemos 
vários ganhos favoráveis, para os servidores tomarem conhecimento, fizemos um boletim para 
que os profissionais que não conheciam e não podem participar das discussões. Cada momento 
que a mesa avançava e que a gente fechava os acordos, assinados pelas entidades de classe e 
pelo secretário estadual de saúde como testemunha, o acordo mais importante que assinamos 
com o Sindsaúde, após ser publicado, virou projeto de lei, tramitou - foi para a casa civil e 
assembleia legislativa. Este projeto de lei foi homologado pelo governador. Resultado do acordo 
no contracheque foi de 33% de complementação. Através de uma negociação no Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimento, se transformou numa verdade. Para categoria médica, um 
resultado que foi muito importante foi à complementação de plantão. Porque uma das grandes 
dificuldades para fixar os médicos nos fim de semana, em plantões noturnos dentro das unidades. 
Em alguns momentos os dois secretários (estadual de saúde e da administração) tiveram que 
participar da mesa. Participação sindical. Levamos as decisões para o Conselho estadual de 
saúde, que também participou e acompanhou o processo, mas depois que concluímos o trabalho 
apresentamos na plenária do Conselho Nacional de Saúde. Os gestores sempre levantaram essa 
pauta do PCCS com muito mais frequência do que a representação sindical. A principal fala dos 
representantes sindicais, dos profissionais era o salário. Dentro da mesa nós conseguimos fazer 
grupos de trabalhos para produzir as coisas. Construímos agenda de trabalho. Nessa caminhada 
um dos produtos foi a lei, o acordo. Historicamente, o administrativo, foram trabalhadores pouco 
cuidados. O administrativo também teve presente nessa mesa, nesse acordo. Isso foi muito 
significativo, eles sentiram valorizados. Além da mesa sempre ouvimos muitas inquietações, 
reclamações. E sempre houve discussões com categorias específicas, além da mesa. O processo 
de discussão mexeu tanto com os trabalhadores que eles se mobilizaram para se organizar por 
categorias.  A associação dos técnicos e administrativos também discutiu. Isso foi um estímulo. 
Os trabalhadores da saúde precisam entender que a luta pelas conquistas que tivemos. Com 
esses espaços a esperança se renova. O início da mesa como teve o compromisso de construir o 
diálogo, a democracia, construir o respeito pelas representações. Pois tínhamos falas muito duras, 
exigentes e amargos. A importância do administrativo. Ele que não faz parte do quadro da saúde, 
pertence a um grupo geral e tem por isso incorporações diferentes dependendo das secretarias 
em que eles estão. Quando garantimos que eles também conseguissem participar do acordo, isso 
foi gratificante. Termos de compromisso que previam a criação de comissões de um grupo 
técnico, grupo de apoio para subsidiar as discussões.  Isto agilizava o processo. Em 2009 tivemos 
o primeiro plano. Avaliações feitas, revisão e os novos passos é discutir critérios de promoção e 
progressão.  
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Gestor 4 - Discussão do plano. Foi constituída mesa, decisão política, o secretário também tinha 
essa posição política. Nunca participei de nenhuma reunião, mas sei que tinha representantes de 
instituições, o sindicato, coordenação de gestão de pessoas. Culminou na lei 333 do Plano de 
Cargos Carreiras e Remuneração. Os médicos não concordaram com a remuneração deles. A 
remuneração era de R$ 350, havia uma complementação do salário e depois foi para R$ 1.200 o 
mínimo. Era igual pra todos os profissionais. Mais a proposta de 75% do salário para quisesse 
fazer a jornada de 40 horas. Os médicos fizeram negociação paralela à lei, a assembleia 
legislativa concordou e a gratificação que eles tinham era uma gratificação por plantão. O deles foi 
o salário para R$ 2.500. O nosso permaneceu R$ 1.200. A mesa não está ativa no momento. Foi 
implantada a Avaliação de Desempenho. É um trabalho muito bem elaborado. A governadora na 
época não aderiu ao plano de carreira. O novo coordenador escuta muito a discussão da nossa 
comissão de dimensionamento. A gente leva muito a discussão de trabalhar a questão de Rh. 
Trabalhar os recursos humanos das unidades. Pedimos a ele o retorno da mesa de negociação e 
a questão da carreira. Temos um bom trabalho da equipe de avaliação de desempenho. Tem 
funcionado, as pessoas têm faltado menos. Houve uma negociação recente com o Sindsaúde 
discutiu com relação ao governo pagar os percentuais que foram conquistados pelos servidores, 
em setembro pagaram uma parte e em dezembro estão para pagar os outros percentuais.  

Gestor 5 - O município é pequeno, a experiência nossa não é tão exitosa ainda. A mesa de 
negociação não é outorgada pelo poder público. Ele tem que vir de uma inquietação dos 
funcionários. Conseguimos colocar uma mesa com os Agentes Comunitários, pois eles se 
inquietaram e cobraram de nós gestores. Conseguimos aumento salarial para eles.  

Eu sou gestão a gente não vai ter esse apoio. Você enquanto gestor não pode ir muito além 
Consenso dos gestores: Falta de apoio a gestão. É algo contraditório.   

Nós como trabalhadores precisamos ter esses avanços necessários. O PCCS não só é um direito 
nosso como já deveria ter conseguido há muito tempo. Por falta de pressão nossa, ainda não 
conseguimos. 

Gestor 6 - A partir de 2009 houve vários avanços. O avanço das discussões de mesa, tanto por 
conta do secretário e governadores se darem bem. Em 2011 teve uma nova discussão. Mas a 
secretaria teve um incidente. Queimou tudo. Estamos começando do zero para recomeçar a 
história. Mas estamos resgatando a história. Agora está tendo um novo enquadramento se 
encaminhando para ser aprovado. Por não terem conseguido antes salário melhores, hoje em dia 
eles dizem que está bom, mas querem melhorar. Os médicos fizeram a mesma coisa. Em 2011 
foram na frente e aprovaram o PCCS deles.  
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Grupo focal - Região Sudeste  

 

Gestor 1 – Dentro do que é viável e do que não é. A vontade política isso é muito importante, a 
legislação municipal é muito importante. Levar esse tema para as SIAS, não só para que os 
gestores conheçam realmente a importância real, levar para a secretaria de saúde. Sensibilizar o 
gestor é importante e buscar O PCCS é dentro da secretaria de administração, para que 
possamos trabalhar juntos e desenvolver a pesquisa. Sensibilizar o gestor. Buscar parceria para 
capacitação é fundamental. Este é o grande entrave.  

O PMAC é relevante. Se nós levarmos isso para região, o gestor será apresentado a isso e verá 
as necessidades. Sou da SIAS e nós já fizemos junto aos profissionais o planejamento de 2013, 
isso fortalece o gestor para cumprir este cronograma. Os grupos de trabalho (GT) também 
fortalecem. Grupo de trabalho com os coordenadores da saúde como parceiros.  

Gestor 2 - Houve agora a regulamentação dos 12% do orçamento do estado e a federação se 
omitiu.  Se o sistema é único de saúde todos tem que compactuar. Quando se juntam todos os 
eixos federativos há uma discrepância de remunerações entre os trabalhadores e isso cria um 
desnivelamento pela dissonância e cria um desestímulo também a entrada de profissionais no 
SUS. Aprender a lidar com o grau de maturidade das negociações. Chegar ao meio termo. É um 
grande desafio que nós temos, a unidade federal tem feito isso muito bem. O gestor mostra o 
trabalho, observatório aponta e as gestões de educação e fornece os cursos de capacitação. 
Forma um círculo virtuoso. 

Gestor 3 - A vontade política é uma dificuldade, principalmente nos municípios. A luta dos 
professores para construir isso. A gente quer que isso venha para a saúde também. Temos hoje 
uma avaliação de desempenho, onde os melhores ganham um incentivo que tem recursos federal, 
estadual e o município complementa a renda. Mas na hora de aposentar eles voltam a ganhar o 
que tinham antes. Isto teria que ir para a mesa de negociação ou criar um fundo municipal de 
reservas de recursos. As fundações de saúde vão criar uma forma de evolução na carreira, no 
entanto fico preocupada com a mudança salarial. No meu município a gente paga bem e está no 
limite. Eu vejo uma mesa de negociação como um lugar para induzir isso. Temos que capilarizar 
isso a nível nacional e cobrar dos municípios Há muitos estudos e pouca implantação. 

Gestor 4 - Enquanto houver aplicação do PCCS em nível do SUS, isso inviabiliza quase tudo, fica 
tudo engessado. Não temos piso nacional, ocorrem distorções salariais. Ainda tem as fundações 
no estado, os trabalhadores estão sendo obrigados a migrar por um ano decreto do governador. 
Não há garantias de continuidade. Se nesse 1 ano sempre está sendo renovando. Isso não 
passou no conselho estadual de saúde, para que a existência dos conselhos se não estão 
exercendo sua função? Essas distorções é que fazem que o SUS não adquira maturidade. Ainda 
tem limitações para negociação. O SUS não olha com bons olhos as OS.  

Gostaria de saber quando os hospitais das forças armadas vão fazer porta aberta, se o SUS está 
para todos então todos precisam ajudar. 

Gestor 5 - As diretrizes nacionais têm muito valor, mas precisam olhar as diversidades nos 
municípios, com as diferenças de porte e força dos municípios. Tem que se adaptações com cada 
localidade. O município pode ter outro plano e não implementar esse, existem diferenças de 
dinheiro, de tamanho e de problemas mas está sendo discutido fragmentado.  

Nós não conseguimos implantar o ProgeSUS, falta vontade política. O ministério tem muitas boas 
intenções e tem que chegar no município para fazer. Mas falta vontade do gestor municipal.  
Sobrecarga de função no município onde só uma pessoa faz tudo.  
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Gestor 6 - A gestão do trabalho e educação em saúde tem evoluído, mas está muito diferenciado. 
Apresentam variações de tamanho. O PMAC veio para ajudar os municípios neste sentido. Entrou 
recurso financeiro e também um olhar para as equipes opinarem sobre ações. Quando muda o 
gestor mudam também as diretrizes, tem que haver continuidade. Hoje existe um cronograma de 
educação permanente anual. Envolvemos o PMAC e mostramos para eles que também teriam 
benefícios que serão contemplados pelo PCCS. Aumentar salário só não resolve.  É preciso o 
envolvimento do ministério, estado e município para que se possa avançar.  O estado não está 
fazendo o papel dele. Os municípios se apoiam. 

Gestor 7- Um outro foco com relação a gestão do trabalho é o trabalho com as universidades, com 
o ministério da Saúde e da educação. Fortalecendo através das residências, dos PETs, o pró-
saúde; tem um indicador financeiro para estados e universidades. Oportunidade de trabalho, 
estado, município e essas instituições. Temos um hospital universitário quando vamos discutir 
com o professor ele não têm argumentos para a formação do médico voltado para esse sistema, 
possui docentes fragmentados. Os profissionais estão dentro do SUS, mas não o vê com sua 
importância, é o auge da especialidade docente. As questões políticas são muito fortes, quando o 
gestor possui politicamente uma visão técnica as coisas vão bem, ele dá autonomia aos 
profissionais. Quando não se tem isso, fica-se numa posição conflituosa. Como lidar com os 
novos profissionais e os antigos, que já atuam. Estes programas (PET, Pró-saúde, etc.) podem 
realocar este profissional e inserindo os novos. Mesa de negociação, na pratica, no meu município 
eu nunca vi. 

Gestor 8 – O município aderiu ao Progesus em 2009, na tentativa de implantar os PCCS. Com 
toda a legislação que apoia e regulamenta o programa, é uma deliberação e uma legislação muito 
abrangente, que não é homogênea, que está muito incipiente não nos municípios de pequeno 
porte. O Progesus não aconteceu, não saiu do papel. Os pontos negativos que vejo são a falta de 
continuidade, ausência de garantias do município.  A visão de que a autonomia que o município 
tem é sinônimo de isolamento. O Ministério está avançando com mecanismos e instrumentos para 
realização do programa, que promova a valorização do trabalhador de saúde, mas ainda está 
muito engessado.  

Gestor 9- Na nossa região contratamos assessoria para redigir o PCCS que é composto por 16 
municípios.  Onde apenas 6 municípios levaram adiante, era composto por outras áreas. Que as 
vezes não cabe muito na saúde. Construímos com a nossa experiência, com muito custo. Houve 
mudança política, não sabemos como vamos caminhar. Fixamos alguns salários em termos de 
região para não haver disputa entre os profissionais. O subfinanciamento da saúde.  

No município pequeno como ficará o salário? Temos que fazer uma reestruturação na secretaria, 
onde alguns profissionais trabalham muito, formar equipe mínima. Não temos avaliação de 
desempenho, na negociação tem que ter acordos. Câmara de vereadores tem que participar deste 
processo, pois na hora de aprovar eles rejeitam por não conhecerem. Regular a contratação. 
Montar mesa de negociação permanente para conduzir todas essas pendências.  
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Grupo focal - Região Sul 

 

Gestor 1- Último plano da saúde de 86. Já temos plano já implantado. As dificuldades que nós 
tivemos é que como a secretaria tem o quadro próprio, a secretaria tem quadro próprio, mas 
temos outros profissionais que trabalham dentro da secretaria que não são do quadro, temos o 
pessoal CLT e estes não poderiam entrar no quadro. Nossa maior dificuldade, 50% da secretaria 
não estaria nesse quadro. Nós não fizemos um novo quadro, nós reestruturamos o quadro, se 
fosse um novo quadro mais ninguém poderia entrar, a não ser que fizéssemos concurso. O gestor 
do SUS é o Secretario da fazenda que tem a chave do cofre. Nosso plano ficou parado na 
secretaria da fazenda um tempo. Só saiu porque era final de governo, queria-se mudar a sec. da 
fazenda. Chamou sindicato, representações, mesa de negociação, e houve muito debate. Eu era 
do quadro executivo tem certos momentos que isso atrapalha. Às vezes o interesse é que nada 
mude, fique como está. Em uma semana negociamos com a secretaria da fazenda para ter o 
projeto pronto. Três anos andando, houve discussão com sindicato etc. de última hora que foi para 
negociar com a secretaria da fazenda e ir para assembleia com o projeto pronto. Interesses 
diferenciados das diversas categorias envolvidas acabam atrapalhando na hora da negociação. 
Duas coisas não abriríamos mão: Dedicação Exclusiva (DE), e as 30h. Tiramos algumas coisas, 
mas isso não mudou. Tentaram nos convencer, mas não abrimos mão. Deu certo, passou. 
Começou a implantação no mesmo ano, com algumas dificuldades. Nós seguimos algumas 
diretrizes do PCCS, como cargo amplo, mas não tudo.  Utilizamos a parte do SUS e houve 
algumas mudanças como que o servidor hoje pode ser promovido mesmo cedido (como se ele 
tivesse dentro da secretaria). Julgo que uma das falhas das diretrizes do PCCS que fala em 
cedência que tem que ter FG (nas diretrizes). O Rio Grande do Sul não precisa ter FG. Ainda no 
Plano, preferiria como antes, para os de nível superior, mesmo cargo. Agora não pode mais 
acumular dois cargos e isso vai ser um problema futuro. Será preciso dar uma verificada nisso. Há 
também reclamações de quem está contemplado no Plano e também de quem não está. O nosso 
plano anterior era de 86. Não se pode demorar tanto tempo pra atualizar. Já estamos pensando 
em melhorias. Aquilo que perdemos na negociação com a fazenda, estamos tentando recuperar. 
A negociação é constante. O SUS modifica também, a legislação, o seu dia a dia. Se nós não 
tivéssemos  ‘batido  na  mesa’  contra  sindicato  e  tudo  mais,  até  hoje  nada  disso  teria  saído.  Tem  de  
haver negociação, discussão, mas uma hora alguém tem que enfrentar (bater na mesa) senão o 
processo não anda. Como melhorias, o plano trouxe o atrativo do salário. Melhorias na parte 
salarial. O plano trouxe de ganho, hoje o salário atrai, as 30 horas também. (Salário melhorou). 
Bonificação no meio do ano (14º). As discussões aumentaram após o plano. Pessoas querem 
entender melhor o SUS. Houve então maior interesse dos trabalhadores em discutir e entender 
melhor o SUS. A dedicação exclusiva, tem a intenção de fazer com que o trabalho no SUS não 
fosse considerado um bico. Pois assim você não pode ter mais nenhuma função, apenas dar aula 
e realizar pesquisa. Adesão foi bem considerável. O médico possui uma questão difícil, já que 
dificilmente ele não vai querer trabalhar em consultório particular. Falando como servidor, há 12 
anos. Entrei com um salário e sai com o mesmo. Quando vim pra prefeitura que tem PCCS, fiquei 
entusiasmado porque eu poderia usar minha formação, especialização, etc. o plano está em 
reestruturação. Está em discussão. Os servidores estão sendo questionados sobre melhorias. A 
questão de 30h está em pauta. Privilégio para médico, e os dentistas reclamaram. Mas existe 
crescimento vertical, horizontal, tem licença prêmio, etc. Existe discussão.  

Gestor 2- Nosso PCCS é antes de 88, foi feito um plano vigente até hoje. Mas hoje pouco se 
cumpre dele, mas ele está bem estruturado. Ele deu margens para se fazer muitas leis e contra 
leis. Fez um acordo com os servidores, meia jornada e a câmara de vereadores tentou anular 
essa lei. O que era vencimento virou gratificação. Solicita-se para fazer 8h, mas não dão. O 
vencimento hoje no PSF é para 6h, e cobram 8h. O PSF é ¾ de gratificação e o resto é 
vencimento (salário). Existem planos que são bem estruturados, mas que não são cumpridos. Na 



125 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

saúde é a área que mais tem gratificação. De tudo que é nome. Isso traz grande dificuldade, pois 
grande parte não incorpora para aposentadoria. Há dificuldade pelo grande número de 
gratificações que não serão incorporadas para a aposentadoria. Elaboramos um PCCS depois de 
um tempo, mas foi em vão. Há uma disputa grande: o sindicato geral quer um plano para toda 
prefeitura menos para o magistério, e os demais da saúde querem um do SUS.  No momento o 
sindicato está mais forte, então está pendendo mais desse lado. Temos aprovado em 2009, 
resolução, regimento da mesa, publicado e assinado pelo prefeito. Nesse regimento está previsto 
a comissão paritária para elaboração do PCCS. Do ponto de vista legal está todo bem feito, mas 
não temos força suficiente. A gestão passada era favorável ao PCCS agora a atual não é mais. 
Hoje a política é pelo Plano geral. Um PCCS é legal, constitucional, não é opcional, não é uma 
escolha e precisa ser implementado. Por que não se entende isso? O PCCS deve ser instituído. 
Itens do PCCS problemáticos: complexidade da atenção e currículos das formações para 
incorporação do PCCS. O plano precariza, faz uma coisa e diz outra. Os planos têm que evitar 
que isso aconteça.  

Gestor 3- Temos pessoal do quadro geral, e já fizemos uma tentativa de discussão do PCCS para 
saúde. A gente não conseguiu avançar. O sindicato não quer fazer. Tivemos dificuldade de 
nomear médicos, então abriu-se discussão para esta categoria.  Nós tivemos que resolver os 
problemas dos médicos. Então fizemos a proposta de separar os médicos do quadro geral. 
Criamos o quadro de médicos especialistas onde hoje a gente tem a condição de fazer o acerto 
salarial conforme o mercado. E nessa migração a gente reduziu a carga horária dos médicos para 
20h. Então se o profissional médico quiser ter uma carga horária de dedicação exclusiva ganhará 
mais. Carreira própria do médico. Fizemos a proposta de separar os médicos do quadro geral. 
Criamos o quadro de médico especialista, os médicos que estavam no quadro geral foi para 
especialistas. Salário base para 20h. Eles poderiam optar por dedicação exclusiva ou integral. 
Assim foi possível acompanhar salário do mercado. Vemos isso como uma oportunidade de iniciar 
o processo de criar um PCCS específico para saúde. Os concursos públicos antes só assumiam 
40% dos candidatos. Hoje são 80% que assumem. Os outros profissionais não se tem tanta 
dificuldade de fixar. E o segundo passo dentro desse processo: foi a criação de instituto de ESF, 
todo mundo da ESF vai estar nesse instituto e vão receber salários diferenciados. Então já temos 
um plano para a Atenção Básica. De repente no futuro esse instituto incorpore todos os 
profissionais da saúde. Há um sentimento de solidão na gestão. Os prefeitos só olham os 15% e 
mais nada ou os 50% na folha... a discussão deles fica apenas nesse cunho, orçamento. A 
motivação do PCCS já sumiu porque tem empresas fazendo planos. Empresas externas. O que a 
gente vê é que não é plano para saúde, é para o município. Não se considera as especificidades. 
É um pacote, é uma mercadoria. E não avançou. Houve a necessidade de um instituto próprio. 
Vemos a necessidade de o ministério estar à frente sim, para que as diretrizes locais não sejam 
bandeira de governo. O plano foi feito por empresa contratada. Há mais de um ano está sendo 
elaborado, e só será apresentado na campanha como bandeira de governo, para reeleição. Não 
podemos confundir a questão da complexidade. Complexidade na saúde é uma coisa, 
complexidade de cargo é outra, como fazer tudo igual? Isso não existe, são carreiras diferentes. 
Tem que nortear pela natureza do cargo, especificidade do cargo. Temos que lançar mão de 
alguns artifícios e um deles é a quantidade de tempo para a formação. Na graduação mesmo. 

Gestor 4- Ponto crucial para gente é o orçamento. Como trabalhar os 15% da saúde. Como fazer 
um plano com esse orçamento. Que bom seria se a folha de pagamento não estivesse nesses 
15%. Não vejo possibilidade de ter PCCS nacional. Os municípios têm sua peculiaridade, 
principalmente de orçamento. As discussões também deveriam ser regionalizadas, pois perdemos 
profissionais para municípios vizinhos, isso virou leilão.  Hoje tem plano construído que não 
avançou, pelo fortalecimento de algumas categorias profissionais. Nunca teremos uma igualdade. 
Temos categorias fragilizadas como os dos Agentes Comunitários de Saúde. Eles não avançam 
como categoria, como profissão, isso dificulta muito. As diferenças entre os municípios é gritante. 
Como trabalhar o emprego público dentro do PCCS? Tem diversos profissionais inseridos no SUS 
que não só os com formação em saúde, como vamos ver isso? Ministério da saúde deveria ajudar 
mais com financiamento (consenso). A discussão da emenda 29, liderar o processo e pactuar. O 
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MS tem de rever: posição que vem de Brasília. A discussão deve ser regional, e não pode ser 
jogado lá de cima para nos cumprirmos. O Ministério da Saúde tem PCCS? Ele cobra dos estados 
e municípios aquilo q ele não tem. Como vão ajudar se eles não tem PCCS. O Ministério da 
Saúde teria que ter uma discussão. Fica tudo meio contraditório.  

Gestor 5- No nosso município, existe CLT e estatutário. Como faremos? São situações diferentes. 
O PCCS dos servidores, daqui uns anos a prefeitura não vai conseguir pagar porque não foi feito 
estudo sobre o impacto. Eu como servidora quero o PCCS, mas como administradora não.  

Consenso do grupo- PCCS não é só salário. Isso não é suficiente para fixar. Ele não é 
determinante. 

Gestor 6- Tenho visto profissional desinteressado em aplicar o que aprendeu na capacitação. Só 
tem interesse em certificado. Até que ponto vale à pena PCCS para este profissional. Desvio de 
função também é um problema. A falta de discussão com o governo (prefeito). Muitos não querem 
concurso, não querem ser incorporados ao quadro. (...) Mas se a gente diferenciar os médicos por 
exemplo, sempre vamos ficar na mão dele. Porque eu tenho que valorizar um profissional e outro 
que faz o mesmo serviço não ser valorizado? A gente sempre fica na mão deles. O meu município 
paga muito bem ao médico, mas só se valoriza ele, nenhum outro profissional é valorizado. O 
mercado diz que o médico vale mais e os municípios afirmam isso, dizendo que o médico vale 
mais. Temos que diz que dentro do SUS todos os profissionais são fundamentais, nem mais nem 
menos. Temos que ter cuidado, senão nós vamos pautar por uma lógica de mercado, capitalista, 
onde saúde virou mercadoria 

Gestor 7- Edita diretrizes nacionais do CONASEMS, que deve nortear a ação dos CONSEMS 
(estaduais). De que eu me lembre essa questão do PCCS nunca foi pauta de diretrizes nacionais. 
Precisa-se da vontade política, sindical etc. Para que a gestão do trabalho seja pauta, sem ela, 
não vai se discutir PCCS. Eu não posso falar como COSEMS. Mas, no meu ver, estamos 
começando a casa pelo telhado. Porque o PCCS é apenas um aspecto da gestão do trabalho. Eu 
vejo que nós queremos colocar dentro do modelo antigo o que não cabe mais pela diversidade de 
vínculos, pela precariedade. Temos hoje diversas maneiras de vínculos, precarização do trabalho. 
Por que se nós não discutirmos em que base o PCCS deve estar inserido, eu penso que nós 
vamos ter dificuldade... tem que se adequar as nossas capacidades. É Difícil uma prefeitura não 
ter PCCS, todos têm. Só que a saúde tem um grau de complexidade que não cabe dentro desse 
quadro geral. Se não fizermos discussão sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, não há plano 
que dê, não cabe. Tem que ter um estudo de projeção de impacto, o estudo de impacto vai 
apontar que não pode. Não conseguiremos colocar na mesma caixa os servidores, CLTs... A 
Instalação da mesa, já aprovou-se o regime. Acabou de aprovar o regimento interno dessa mesa, 
o COSEMS terá assento nessa mesa. Se não respeitarmos as diferenciações dos estados e 
municípios, autonomia dos entes federativos, não será possível um Plano do SUS. É uma utopia 
um PCCS único do SUS. O PCCS pode ser um ponto de partida p discussão de algo muito maior 
que a questão da precarização do trabalho no SUS. A pauta vai além do PCCS. Se faz urgente 
também o envolvimento dos prefeitos. Eles não conseguem compreender a complexidade que é a 
saúde.  E com a lei complementar 141, e o decreto 7508, o CPF que vai é o deles. Eles não 
percebem a complexidade. O olhar ainda é para assistência, não é para a qualidade humana, nem 
para gestão, nem para o processo.  
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Grupo focal – Região Centro-Oeste 

 

Gestor 1- Depende do nível de conhecimento. Conheço superficialmente. A mesa é um espaço de 
negociação dependendo de quem senta na mesa. Existem mesas de negociação que não tem a 
secretaria de administração. Você tem o planejamento da saúde, mas não tem a secretaria de 
administração. Depende da estrutura da mesa de negociação. Existe uma qualificação 
permanente, há a saída para a qualificação e redimensionamento posterior deste profissional, 
quando este voltar tem que apresentar um projeto de intervenção. O que acontece é que muitas 
vezes o gestor não está preparado para receber o trabalhador que volta com mestrado e 
doutorado. (Acaba então tendo que gastar para qualificar o gestor também). Também tem a 
questão dos gestores que não são da área de saúde, os gestores novos também que não tem 
conhecimento nenhum. Ouvia que a coisa mais difícil é se trabalhar com gestor, pois gestor pode 
ter sido ex- motorista de ambulância, e não se cria sequer um critério mínimo para ser um gestor 
municipal. 

Gestor 2- Em relação ao PCCS já teve um em 2001 e outro em 2011 que segue as diretrizes do 
Ministério da Saúde. Fazem negociações, mas não de maneira formal. Só complementando, 
temos uma particularidade, nós temos 28 carreiras hoje. Iniciamos em 1998 (...) mas como 
mecanismo de controle vegetativo da folha. Hoje não há uma variação...  Não há alinhamento da 
progressão na carreira com as atribuições. Não há alinhamento entre administrativa e secretaria 
de saúde. Eu não consigo auxiliar os municípios para auxiliá-los na implantação dos seus PCCS. 
Acho também que o CONTAD e CONASS poderiam se articular, pensar num diálogo. O último 
PCCS da SES teve uma discussão interna, chegaram com um plano pronto, e teve depois uma 
comissão paritária – não teve participação particular da secretaria de saúde, no meu ponto de 
vista isso foi um erro. O plano serve do ponto de vista do gestor apenas para controlar a folha de 
pagamento. Não há estudos, não tem discussão de cargos, existe só na teoria. Já melhorou em 
relação ao plano anterior... Só que, por exemplo: qual é o papel do enfermeiro na vigilância? Qual 
é o papel do enfermeiro na saúde mental? São atribuições diferentes, né... Daí, nós não temos 
isso. Quando foi criado o PCCS do estado de mato grosso havia uma problemática quanto a 
questão das categorias. Determinadas classes questionavam o fato de ganhar o mesmo salário 
das demais.  Foi criado um plano para profissional de nível superior, profissional de nível médio, 
mas atualmente não se tem um controle da situação. O nosso plano é por especialização. 

Gestor 3- Conheço (as Diretrizes PCCS) não detalhadamente, mas o PCCS é anterior e não 
seguiu o do Ministério da Saúde e não é específico da saúde. A forma como eles propõem a 
criação das carreiras é difícil comparar com nacional que são diretrizes gerais pois parte dos 
municípios e estados já tem planos. É complicado mexer em plano de carreira do Ministério da 
Saúde é complicado, os sindicatos não são mobilizados. Eles não vêm com ideias propositivas, 
não vem com proposta de novo plano de cargos, eles não tem conhecimento das diretrizes. Eles 
querem mudar o plano hoje existente por questões próprias. Eu entendo que não cabe ao gestor 
levar a proposta de PCCS e sim os representantes dos trabalhadores trazerem uma proposta para 
discussão. Eu conheço as diretrizes nacionais sim. 

Gestor 4- Existe PCCS para os servidores no estado, implantado desde 2001 e foi atualizado. E 
isso para nós servidores de carreira é muito importante (o plano). Esse plano contempla alguns 
aspectos do Ministério da Saúde, mas ainda falta abranger algumas coisas. O que não acontece 
no nosso município, pois ele não tem PCCS. Não há, por exemplo a possibilidade de afastamento 
para estudo. Embora eu acredito que o PCCS (Diretrizes) ainda tem bastante coisa para se 
modificar e contemplar algumas diretrizes. O plano depende muito também do amadurecimento 
da gestão como um todo e não só da saúde. É difícil para o gestor ter a percepção da saúde, a 
não ser que ela já tenha atuado na saúde, PIS a questão fica atrelado ao lado financeiro. Os 
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gestores eles veem o PCCS como uma balança de equilíbrio, eles não veem como uma real 
valorização do trabalhador. De que maneira ele pode agradar o trabalhador sem comprometer o 
governo? E acaba balança sempre pendendo para o lado do governo. Como as secretarias não 
têm um crescimento uniforme, é complexo você trabalhar com esse universo, numa situação em 
que você vai discutir com o governo e ele te diz que determinada categoria, naquele momento, 
não é prioridade. A saúde está crescendo mas ela precisa envolver mais a gestão como um todo, 
porque senão a saúde acaba sendo vista como aquela que quer ganhar mais, se valoriza mais, 
estar na frente dos outros.  É uma política que envolve, se o secretário de saúde, mas o gestor 
precisa ser envolvido, o gestor estadual, municipal, federal, senão vai chegar um momento que vai 
estagnar. 

Gestor 5- Não tenho conhecimento das Diretrizes da MNNP-SUS, não tenho muito conhecimento 
li superficialmente. No município não tem PCCS. Não há vontade política (os órgãos maiores não 
são a favor). A gente tem que lutar com os conselhos... Por não ter plano de carreiras no meu 
município hoje, temos um enfermeiro que se qualificou, que estudou e que está ganhando 700 
reais. Mesmo os profissionais que ganham pela hora trabalhada não são como o médico, o 
médico sempre ganhou mais, ainda que ele trabalhe às 20 horas semanais. A hora médica é 
diferente da hora da enfermagem. A enfermeira, demais profissionais trabalham 30-40h semanais. 

Gestor 6- Quando a gente vê que existem essas situações (experiências exitosas) é um ganho 
para o servidor, para a gestão em si.  Os gestores municipais precisam ter a coesão da equipe 
para que o trabalho que será realizado também seja coeso. Quem faz o SUS acontecer é o 
município. Se o município não está inteirado e à frente, ele não vai acontecer. Falta mais 
informação principalmente em nível de discussão regional. Não se fala sobre isso. Os gestores 
hoje em dia erram não por querer, mas sim por falta de informação.  É uma dimensão muito 
grande, a Secretaria de saúde é mais complexa que a prefeitura. Temos várias situações para 
lidar e se não tiver uma equipe qualificada? Como fica isso, como põe em prática? Tem que 
caminhar e despertar isso mesmo. A minha grande questão é a falta de conhecimento. Temos um 
plano de cargos e remuneração, foi remetido o ao conselho mas não regulamentada até então. 
Estamos tentando implantar a mesa, mas estamos esbarrando na dificuldade com a Secretaria de 
Planejamento...Conseguimos fazer concurso público... E no momento estamos vivendo a 
transição da área do trabalho para a Organização Social. Acho que o plano deveria ser uma 
ferramenta de gestão. As responsabilidades aumentam, mas não se consegue mensurar isso 
atrelado ao plano de carreira pois não tem como o gestor avaliar o ganho em saúde sem analisar 
o ganho ao redor. A qualificação do profissional, às vezes, embora ele falou aqui, que quanto mais 
você estuda, você se apropria de um conhecimento e você se envolve no processo, mas isso é 
uma fala em que apenas 10% se apropria do conhecimento. (...) A gente não consegue avaliar 
isso atrelado a um Plano de carreira. Eu como gestora, me preocupa não ficar amarrada essa 
questão da avaliação de desempenho, pois eu sou da enfermagem, entrei na área da saúde, eu 
corri tudo quanto foi oportunidade para ir me qualificando. Fiz essa especialização em sistemas de 
saúde. Foi o meu divisor de águas, pois eu me apropriei e entendi o que é uma secretaria de 
saúde. Por isso que eu digo que deve ser bem amarrada essa questão da avaliação de 
desempenho porque o poder público gasta e investe nos profissionais e às vezes eles não trazem 
nada de retorno para o município. E aí, fica por isso mesmo? Aí vai outro profissional, qualifica 
novamente... muitas vezes os profissionais não se veem nesse processo. Às vezes, pode ser até 
mesmo falta de incentivo a essa situação. E tem a precarização do trabalho também... Não tem 
um vínculo, amanhã se muda tudo ela está fora. 

Gestor 7- Não temos Plano de Carreira. O Plano está feito, está parado já há um ano...falta 
aprovação. Estamos no prejuízo município de Araguaia. Ninguém tinha conhecimento das 
diretrizes da mesa. O PCCS pode ser bom se for bem elaborado, analisado. O que é dito pelos 
que estão aqui, é a ocorrência de falhas que deveriam ter sido corrigidas na implantação do plano. 
Sou a favor da elaboração do plano que valorize a formação e qualificação do profissional, pois se 
ele tem vínculo compensa em investir, qualificar, dar gratificação, pois o serviço será bem feito. No 
meu ponto de vista, se ele for bem feito compensa. 
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Gestor 8- A maior parte dos funcionários desconhece o plano de carreiras, entre os anos 2008 e 
2009, na troca de gestão houve a elaboração de um plano que foi realizado de maneira rápida. O 
município é pequeno, os trabalhadores desconhecem seus direitos trabalhistas. Seus direitos são 
limitados, pois se sentem acuados devido ao medo de serem penalizado. É complicado. A 
proposta que o ministério mobilize recurso para ajudar e apoiar os estados. Ás vezes falta mesmo 
profissionais, apoio técnico...para qualificar. Propor só não adianta...Luto por um PCCS do SUS. 
Entregar para uma OS fere os princípios do SUS. Complica por vontade política. Interesse político 
em aprovar o PCCS, mesmo montando o plano de acordo com as diretrizes, não tem vontade 
política e daí a gente não consegue aprovar. 

Consenso do grupo: Outra coisa, o movimento sindical vai para lutar por um determinado 
interesse e não para o SUS como um todo.  Qualificação técnica para estar capacitando as 
equipes no estado. Isso seria uma proposta de apoio aos estados por parte do ministério da 
saúde. Incentivo financeiro para continuar o plano. A SES às vezes não consegue assessorar os 
municípios. Poderia ser um guia regional de saúde. Não se tem a gestão do trabalho formalmente 
instituída. O CIR poderia auxiliar. E o plano não é de perspectiva individual, é estrutural, estrutura 
organizacional. Maior dificuldade é a mudança constante de governo e a falta de autonomia do 
trabalhador frente o processo. O trabalhador que se qualificou e volta com novas propostas. 

Consenso do grupo (questões acerca do financiamento) - O financiamento até hoje está 
estagnado. A colocação é que era para ser tripartite, isto não está muito claro, não está 
regulamentado. Essa união do estado com o município, como que isso se dá? Esse é um assunto 
que está esquecido, não vem sendo discutido, nem CONASS ou CONASEMS. A gente não vê 
eles pressionando para que isso seja discutido e fica se imaginando porque, que CONAS E 
CONASEMS, que representam Estado e município, não pressionam a união para decidir um 
financiamento? Na minha opinião, não se discute essa questão do financiamento tripartite no 
município, por que o governo não quer discutir a LRF. E se torna uma questão política muito 
maior. Quando você fala da lei de responsabilidade fiscal, você está falando de quanto se pode 
gastar de pessoal, mas tem limitações. Então, se você vai discutir um financiamento para o 
município, tem que discutir com os servidores. Questiona-se como se irá dar vínculo para um 
profissional que recebe 10 vezes mais que aquele que deveria ter o maior salário que deveria ser 
o do prefeito? Municípios com menos de 30 mil habitantes o médico recebe algo em torno de R$ 
20.000, mais que o prefeito. Já que é contrato, não é vínculo.  Só o PCCS não consegue fixar 
esse profissional.  Isso tem relação com a demanda e falta oferta. 

Consideração acerca da formação e de PCCS por escolaridade e/ou por categoria  

Gestor 1- A nossa discussão é a seguinte: no nosso plano seria o gestor de saúde e todo 
profissional que tem nível superior. Então viria o técnico de saúde e depois o auxiliar de serviços 
em saúde. Agrupa de acordo com a escolaridade. O que acontece também a questão da categoria 
médica. Tem a discussão sobre os outros profissionais que fazem a graduação e entram no 
mercado de trabalho e o médico faz a graduação e tem que fazer uma residência. Então lá no 
meu estado acabou-se criando uma quarta categoria que são aqueles que exigem, além da 
graduação, uma especialização extra. Entra então o auditor, sanitarista, médico e dentista. 

 Gestor 2- Quem tem três pós graduações está na mesma posição de quem tem mestrado. E para 
resolver esse problema (...) ele vai ser enquadrado conforme a necessidade. Se você quiser o 
mestre, a gente já vai recrutar eles como mestres, mas isso para os próximos concursos.  

Gestor 3- Para o serviço, eu vou precisar do mestre ou do especialista? (...) Para que áreas eu 
vou precisar do meu médico acadêmico? Para que áreas eu vou precisar do profissionalizante? 

Gestor 4- Haverá direcionamento do campo de atuação. Todos os profissionais são importantes, 
pois cada vez mais se têm especializações dos médicos. E cada dia mais há privilégios a esta 
categoria. 
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Gestor 5- As instituições de ensino têm a necessidade formar profissionais aptos para atuar 
(principalmente em relação à Atenção Básica). O município não pode ser responsável por este 
processo.  
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Este relatório apresenta a organização e o desenvolvimento do conjunto de atividades da segunda 

fase da pesquisa Avaliação de políticas e programas nacionais da gestão do trabalho e da 
educação em saúde no SUS, cujo objetivo central desta fase foi mapear experiências exitosas de 

Planos de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) e analisá-las à luz das diretrizes nacionais1 para a 

instituição de Planos de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), elaboradas e aprovadas pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 

(MNNP-SUS). 

Trata-se de pesquisa realizada em parceria com o Ministério da Saúde (MS) via Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES), por meio do Departamento de Gestão de 

Regulação do Trabalho em Saúde (DEGERTS) e intermediada pela MNNP-SUS; e financiada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério de Ciência 

e Tecnologia sob o número de processo 552745/2011-1.   

Os resultados aqui apresentados foram apresentados e validados, nas diferentes etapas, pela 

equipe técnica do DEGERTS e pela MNNP-SUS. 

Em acordo com a resolução às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos 

o estudo foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, tendo sido aprovado sob numeração CAAE: 02864612.0.0000.5260.  

 

  

                                                
1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Protocolo nº 06, de 09 de 
novembro de 2006. Diretrizes Nacionais PCCS-SUS. Dispõe sobre Diretrizes Nacionais para a instituição de Planos de 
Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde – PCCS-SUS. Documento elaborado pela Comissão 
Especial do PCCS-SUS e aprovado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, Comissão Intergestores 
Tripartite e referendado pelo Conselho Nacional de Saúde. 
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A implantação do SUS, em 1990, implicou na reorientação dos processos organizacionais e 

estruturais do sistema nacional de saúde à luz de suas diretrizes de descentralização, 

regionalização e hierarquização, estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde (BRASIL, 1990). Com a 

expansão do SUS, ocasionada sobretudo pela implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

a descentralização para os municípios tornou-se prioritária e fundamental, configurando um 

processo de municipalização da gestão do SUS local. 

Tal política de municipalização trouxe atrelada modificações tecnológicas, organizacionais, 

políticas e institucionais que refletiram no aumento exponencial da demanda por serviços de 

saúde e, consequentemente, sobre  o  volume  ocupacional  do  setor  saúde,  “alterando  seu  peso  em  

relação aos demais setores da economia e sobre a distribuição institucional da força de trabalho 

setorial”   (GIRARDI   e   CARVALHO,   2002,   p.   221). Em paralelo a esse processo de 

responsabilização dos municípios pela execução e gestão das ações de saúde locais, 

estabeleceram-se inúmeras transformações socioeconômicas com efeitos diretos sobre o 

mercado de trabalho público e privado, imprimindo perspectivas de uma gestão do trabalho mais 

flexível (GARAY; SHEFFER, 20062 apud BRASIL, 2007). 

As demandas advindas deste cenário acarretaram novas modalidades contratuais, mas que não 

vieram conduzidas por reformas dos modelos fiscalizatórios e regulatórios do Estado 

(PIERANTONI, 2001) que, de tal forma, permitiram configurações inseguras e precárias nas 

relações de trabalho (DEDECCA, 2008). 

Nessa esteira, o campo do trabalho ganhou maior visibilidade e exigiu maior responsabilização do 

Estado na ordenação de políticas de gestão do trabalho na saúde. Assim, em 2003, o MS cria a 

SGTES com o objetivo de discutir e implementar políticas públicas norteadoras para a gestão, 

formação, qualificação e regulação profissional no setor da saúde.  

A partir da atuação da SGTES em cooperação com instituições de ensino, várias pesquisas3 

foram realizadas tendo por foco a avaliação da capacidade gestora dos municípios e de políticas 

fomentadas por esta secretaria, objetivando identificar os vieses e promover melhor qualificação 

da gestão do trabalho. Entre os principais resultados destas pesquisas, destacam-se: 

 

o diversificadas modalidades de contratos temporários; 

                                                
2 GARAY, A.; SCHEFFER, B. Reestruturação Produtiva e Desafios de Qualificação: Algumas considerações críticas. 
Revista Eletrônica da Administração, 1997. 
3BRASIL, 2004; OBSERVARH-IMS/UERJ, 2004a; 2004b 2006a; 2006b; 2008. 
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o ausência de PCCS adequados em boa parte das estruturas ou insatisfação dos 

trabalhadores com o plano de carreira existente; 

o 48% das Secretarias de Saúde4 não possuem PCCS; 

o remuneração insuficiente dos profissionais; 

o dificuldade de fixação de profissionais; 

o ausência de concursos públicos; 

o deficiência de qualificação dos profissionais. 

 

Diante deste cenário, o governo federal lança mão de estratégias que tentem contornar essa 

situação, de modo a focalizar maior atenção à gestão do trabalho em saúde, que é considerada 

um dos maiores entraves para ampliação e solidificação do SUS (BRASIL, 2003). Destaca-se a 

reinstalação da MNNP-SUS, em 2003, fórum paritário que coliga gestores e trabalhadores para 

negociação de conflitos intrínsecos às relações de trabalho (SILVA, 2012), e que, em 2013, 

comemorou 10 anos de trabalho ininterruptos pela democratização das relações de trabalho no 

SUS.  

Nos últimos 10 anos, oito protocolos foram instituídos pela MNNP-SUS. Entre eles destaca-se o 

Protocolo nº 006, de 2006, que aprova as diretrizes nacionais para a instituição de PCCS no 

âmbito do SUS. Tais diretrizes constituem-se dispositivo norteador para implantação de PCCS 

estaduais, regionais e municipais.  

Cumpre dizer que na primeira fase desta pesquisa, na qual se entrevistaram 519 gestores de 

secretarias estaduais de saúde (SES) e secretarias municipais de saúde (SMS), aderentes ao 

Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS 

(ProgeSUS), se constatou que 29,1% destas estruturas não possui PCCS instituído e; apenas 

26,4% possuem plano específico para o setor saúde. Entre estes últimos, somente 44% disseram 

ter incorporado as diretrizes nacionais da MNNP-SUS.  

Ainda nesta fase da pesquisa, foram realizados grupos focais com gestores para identificação das 

principais contribuições e dificuldades percebidas por eles no que se refere à instituição de PCCS. 

Entre as principais dificuldades relatadas, citam-se: a multiplicidade de vínculos, negociação com 

a categoria médica, a gestão indireta realizada por Organizações Sociais (OS), inexistência de 

mesas de negociação, falta de mobilização e desconhecimento dos atores envolvidos, 

subfinanciamento do setor, ausência de apoio técnico por parte das SES e MS e a “falta   de  

vontade  política”.   
                                                
4A pesquisa foi dirigida aos gestores de recursos humanos de Secretarias de Saúde das capitais, das Secretarias 
Estaduais, dos municípios com população superior a 100 mil habitantes e de municípios com população entre 50 e 100 
mil habitantes e com mais de 500 postos de trabalho público saúde (OBSERVARH-IMS/UERJ, 2008). 
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Ante a estes resultados, para a segunda fase da pesquisa, optou-se por identificar e avaliar 

experiências exitosas de implantação de PCCS. Para determinação das experiências a serem 

investigadas em profundidade, considerou-se os achados da fase I e os resultados da 2ª edição 

do Prêmio Gestão do Trabalho para Valorização de Boas Práticas e Inovação na Gestão do 

Trabalho na Saúde (InovaSUS). 

 

Prêmio InovaSUS 

 

O prêmio InovaSUS foi criado, em 2011, pelo MS por intermédio da SGTES, com o objetivo de 

valorizar as boas e inovadoras práticas no campo da gestão do trabalho na saúde e, por meio 

delas, subsidiar novas estratégias e soluções de problemáticas enfrentadas pelos entes federados 

(BRASIL, 2011). 

Espera-se que o InovaSUS combinado ao ProgeSUS potencialize o desenvolvimento de ações no 

campo da gestão do trabalho e coloque esse tema como prioridade na agenda dos gestores 

(DAU; CERCA, 2012). 

A primeira edição do InovaSUS foi de escopo abrangente, e considerou a inscrição de práticas 

nas seguintes modalidades temáticas: PCCS; negociação entre trabalhadores e gestores; 

promoção da saúde do trabalhador do SUS; avaliação de desempenho (AD); desprecarização da 

força de trabalho; sistemas de informação; dimensionamento da força de trabalho; políticas de 

provimento e fixação; articulação da gestão do trabalho com a gestão da educação (BRASIL, 

2011). Nesta edição, 262 projetos foram inscritos, 40 classificados (1ª fase) e 20 premiados (2ª 

fase). O quadro 2.1, apresenta os premiados, segundo colocação, localização, estrutura inscrita e 

tema do projeto. 
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Quadro 2.1 -  Estruturas premiadas na primeira edição do Prêmio InovaSUS, segundo colocação, local e 
tema de abordagem da prática inovadora. Brasil, 2011 

Colocação Região Estado Estrutura Tema 

1º SE MG SMS negociação 
2º SE ES SMS PCCS 
3º SE MG SMS fixação profissional 
4º N RN SES dimensionamento 
5º S PR SMS avaliação de desempenho 
6º S SC SMS PCCS 
7º S RS SMS avaliação de desempenho 
8º S PR SMS gestão da educação 
9º SE SP SMS sistema de informação 
10º S SC SMS negociação 
11º S SC SMS gestão da educação 
12º NE PB SMS saúde do trabalhador 
13º NE SE SMS sistema de informação 
14º CO MT SES gestão da educação 
15º NE BA SES desprecarização 
16º NE RN SMS negociação 
17º CO MT SES sistema de informação 
18º N TO SMS PCCS 
19º SE RJ SES sistema de informação 
20º NE BA SES gestão da educação 

Fonte: Brasil, MS, SGTES, D.O.U nº 239, 2011 
 

A maior parte dos projetos premiados indicavam práticas de articulação da gestão do trabalho 

com a gestão da educação (n=4) e sistemas de informação (n=4). Quanto  ao  tema  “PCCS”,  três  

projetos foram premiados.  

No intuito de divulgar e promover o desenvolvimento de PCCS no âmbito SUS, a segunda edição 

do Prêmio InovaSUS foi destinado apenas para os projetos de boas práticas de PCCS (InovaSUS-

Carreira), cujo resultado premiaria sete iniciativas classificadas.  

O somatório de projetos inscritos foi de 38, dos quais 24 foram classificados. E em razão da 

disponibilidade orçamentária e da qualidade dos trabalhos apresentados, o MS decidiu premiar 12 

projetos, explicitados no quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 -  Estruturas premiadas no Prêmio InovaSUS-Carreira, segundo colocação e local de 
abordagem da prática inovadora. Brasil, 2012 
Colocação Região Estado Estrutura 

1º CO MT SES 
2º NE CE SMS 
3º CO GO SMS 
4º NE BA SES 
5º N TO SES 
6º NE PE SMS 
7º NE AL SES 
8º CO GO SMS 
9º SE SP SMS 
10º NE BA FESF* 
11º S RS SMS 
12º N AC SMS 

Fonte: Brasil, MS, SGTES, D.O.U nº237, 2012 
*Fundação Estatal Saúde da Família 
 

As estruturas divulgadas no quadro 2.2 constituíram a lista de pré-seleção das experiências 

exitosas a serem analisadas na segunda fase desta pesquisa, cujos passos metodológicos estão 

apresentados em capítulo específico. 
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Objetivos do estudo 
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Objetivo geral 

 

Mapear experiências exitosas de PCCS premiadas no InovaSUS-Carreira e analisá-las à luz das 

diretrizes nacionais para a instituição de PCCS no âmbito do SUS, elaboradas e aprovadas pela 

MNNP-SUS.  

 

Objetivos específicos 

 

o Descrever as principais características dos PCCS selecionados; 

o Identificar os pontos de convergência entre os PCCS selecionados e as diretrizes 

nacionais para a instituição de PCCS no âmbito do SUS; 

o Identificar as similaridades entre os PCCS selecionados; 

o Identificar as inovações referentes à gestão do trabalho previstas em cada um dos planos 

selecionados; 

o Descrever e discutir as principais dificuldades percebidas pelos gestores de recursos 

humanos em saúde (RHS) no processo de discussão e implantação dos PCCS; 

o Descrever e discutir as principais alterações previstas e/ou necessárias para a real 

completude dos PCCS, segundo os gestores de RHS; 

o Apresentar um estudo de caso fictício local em acordo aos principais pontos positivos 

identificados nas experiências de PCCS selecionadas.  
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Desenvolvimento 
metodológico 
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Desenho do estudo 

 

Esta fase do projeto se orientou por procedimentos técnico-metodológicos de avaliação de 

políticas e buscou responder questões afetas à gestão do trabalho no SUS. Trata-se de pesquisa 

descritiva e analítica, de natureza qualitativa, cujo objeto de estudo foram experiências inovadoras 

de PCCS.  

 

Identificação e qualificação do universo da pesquisa 

 

A pesquisa teve como alvo as 12 estruturas premiadas no Prêmio InovaSUS-Carreira, em 2012, 

apresentadas no quadro 2.2 no capítulo introdutório deste relatório. Destas, oito foram 

selecionadas por constituírem-se estruturas estaduais ou municipais de grande porte (acima de 

500 mil habitantes) e por terem PCCS implantados: SES-MT, SES-BA, SES-TO, SES-AL, 

Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia (FESF), SMS-Goiânia, SMS-Recife, SMS-

Guarulhos. As características dos cenários de estudo estão apresentadas no capítulo seguinte.  

Uma vez selecionadas as estruturas, procedeu-se contato telefônico com os gestores locais, 

responsáveis ou participantes do processo de implantação dos PCCS, para agendamento de 

entrevista in loco.  

 

Coleta dos dados  

 

Numa primeira etapa foram coletados documentos referentes ao PCCS das estruturas 

selecionadas, entre os quais legislações, instrumentos e projetos apresentados no ato da 

inscrição para o Prêmio InovaSUS-Carreira, para leitura e pré-análise, e dados secundários para 

caracterização dos locais de estudo.  

Os dados secundários foram coletados nas seguintes bases de dados, como aponta o quadro 

abaixo: 
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Quadro 2.3 -  Dados secundários coletados para esta pesquisa segundo a fonte em que foram coletados. 
Brasil, 2013 

Dados Fontes 

Demográficos  IBGE* 
Socioeconômicos IBGE, PNUD# 
Censo escolar INEPƚ 
Educacionais de ensino superior INEP; SIGRASǂ 
Mercado de trabalho RAIS£; ESPM • 
Capacidade instalada, Programa Mais Médicos CNES** 
Mortalidade e situação de saúde DATASUS##; ANSƚƚ 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
* Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; # Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; ƚ Instituto Nacional de Estudos 
e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira;;  ǂ  Sistema  de   Indicadores  das  Graduações  em  Saúde;;  £  Relação  Anual  de   Informações  
Sociais; •   Estação   de  Pesquisa   de  Sinais   de  Mercado;;   **  Cadastro  Nacional   de  Estabelecimentos   de  Saúde; ## Departamento de 
Informática  do  Sistema  Único  de  Saúde;;  ƚƚ  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar 

A segunda etapa consistiu na realização das entrevistas in loco. Para tanto, foi confeccionado um 

instrumento de coleta de dados semiestruturado (Apêndice A), com base nas diretrizes nacionais 

para a instituição de PCCS no âmbito do SUS, elaboradas e aprovadas pela MNNP-SUS. O 

instrumento contemplou 58 questões estruturadas em seis blocos, apresentados no quadro 2.4. 

Quadro 2.4 -  Identificação dos blocos do instrumento de coleta de dados para entrevistas in loco, segundo 
variáveis investigadas. Brasil, 2013. 

Blocos – n° de questões Variáveis observadas 
I – Identificação do respondente – 05 
questões 

- cargo, tempo no cargo;  
- formação profissional e maior titulação. 

II – Identificação da estrutura pesquisada – 
04 questões 

- dados cadastrais da secretaria de saúde;  
- existência e período de criação do órgão de RH. 

III – Processo e implementação do PCCS – 
11 questões 

- período de elaboração da proposta, situação, ano de 
implantação, participantes da proposta, negociação, 
estudos de impacto financeiro, assessoria técnica, custos, 
financiamento, legislação. 

IV – Caracterização/estruturação do PCCS 
– 26 questões 

- abrangência, quantitativo de profissionais enquadrados, 
influência das diretrizes nacionais; 
- desenvolvimento da carreira, adesão e ingresso no PCCS; 
- cargos, atribuições e responsabilidades; 
- ocupação máxima, mobilidade dos trabalhadores entre 
esferas, faixa salarial, jornada de trabalho, dedicação 
exclusiva, gratificações, seguridade social; 
- discussão de planos específicos. 

V – Avaliação de desempenho – 06 
questões 

- implantação e negociação; 
- utilização de resultados; 
- tipos de avaliação e periodicidade; 
- existência de instrumento. 

VI – Questões abertas (opinativas) – 05 
questões 

- dificuldades no processo de negociação e implantação do 
PCCS; 
- pontos positivos e negativos; 
- mudanças previstas; 
- ocorrência e frequência de greves, principais 
reivindicações dos trabalhadores; 
- avaliação da satisfação com o plano. 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no 
SUS. Brasil, 2014. 
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As entrevistas, realizadas nos meses de agosto e setembro de 2013, foram gravadas em 

equipamento de áudio digital e gravador portátil, com posterior transcrição integral do conteúdo. 

 

Tratamento dos dados 

 

Os dados provenientes dos documentos foram submetidos à analise documental e estatística 

descritiva a partir de processamento em banco de dados estruturado no Software Excel£. As 

informações provenientes das entrevistas foram tratadas por análise descritiva, confrontando-as 

com resultantes da fase anterior desta pesquisa, diretrizes nacionais para a instituição de PCCS 

no âmbito do SUS e literatura pertinente ao tema. 

 

Aspectos éticos 

 

Os participantes do estudo receberam e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B) em acordo às diretrizes de pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, sob numeração CAAE: 02864612.0.0000.5260. 

 

Apresentação dos resultados 

 

A exposição dos resultados contemplou, inicialmente, a apresentação do perfil dos respondentes, 

seguida da caracterização dos campos de estudos por meio de dados sociodemográficos e 

socioeconômicos de cada local, com posterior análise descritiva dos PCCS estudados, 

tematizados em acordo aos blocos do questionário. Apresenta-se ainda uma categoria destinada 

a discutir sucintamente a satisfação profissional com o PCCS na percepção dos gestores. As 

análises desta pesquisa tomaram por base as falas dos respondentes e documentos relacionados 

aos PCCS.  

Num segundo momento procedeu-se com a discussão analítica dos resultados à luz das diretrizes 

nacionais para implantação de PCCS e literatura científica. E, numa última etapa, apresenta-se 

um estudo de caso fictício local que poderá subsidiar a estruturação de PCCS no âmbito do SUS 
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por outras SES e SMS ou ainda apoiar a revisão das diretrizes nacionais e de PCCS já 

implantados. 

Cumpre esclarecer que o estudo de caso foi construído com base nos pontos positivos e 

negativos apontados pelos gestores, legislação brasileira e facticidade.  
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Cenários de pesquisa e 
resultados 
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Perfil dos respondentes 

 

A pesquisa foi dirigida aos gestores de recursos humanos das SES, SMS capitais e SMS que 

foram contemplados com o Prêmio InovaSUS-Carreira. Do total de oito estruturas pesquisadas, 

participaram como respondentes 13 gestores, entre os quais oito mulheres, correspondente a 

61,5% da amostra. Tal percentual está de acordo com o perfil apresentado na primeira fase da 

pesquisa, que apontou que 60,5% dos gestores de RH do Brasil são do sexo feminino. 

Quanto à formação, 12 possuem graduação nas mais diversas áreas: Serviço Social (n=3), Direito 

(n=2), Administração (n=2), Medicina, Ciências Contábeis, Enfermagem, Tecnologia da 

Informação e Psicologia.  

A maior parte dos gestores (n=7) possui por maior titulação a Especialização em Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde, desenvolvidos em decorrência da capacitação promovida pela 

adesão ao ProgeSUS; outros cinco o mestrado; e, apenas um possui formação de nível técnico.  

No que compete ao tempo dos gestores no cargo que exercem atualmente, observou-se uma 

média de 3,2 anos. O maior tempo identificado foi de pouco mais de 10 dez anos (Bahia).  
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Estado de Tocantins 

 

O estado do Tocantins foi criado em 1988, sendo, portanto, o mais jovem entre os 26 estados do 

Brasil. Localiza-se na região Norte, e faz fronteira com o estado do Pará, da mesma região; 

Maranhão, Piauí e Bahia, da região Nordeste; Mato Grosso e Goiás, da região Centro-Oeste.  

Tocantins ocupa uma área de mais de 277km2, distribuídos entre 139 municípios, com população 

de 1.383.445 habitantes, em 2010, e estimada em 1.478.164 habitantes, pelo IBGE, em 2013. 

Possui densidade demográfica de 4,98 hab/km2, e sua capital é Palmas, que alberga 17,5% da 

população do estado.  

Figura 2.1 -  Mapa do estado de Tocantins. Brasil, 2013 
 

 
Fonte: Defensoria Pública de Tocantins, 2013 
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Do total da população, pouco menos de 80% é urbana e 50,8% são do sexo masculino. É 

predominante a população jovem adulta (10-30 anos), e menor a população de idosos (7,9%). Por 

se tratar de um estado jovem (25 anos), a metade da população é natural de outros locais (50%), 

com maior proporção de pessoas nascidas na região Norte (68,4%), seguida da Nordeste (16,5%) 

e Centro-Oeste (7,4%). 

Desde a sua criação, em 1988, Tocantins passou por oito eleições estaduais para governador, 

tendo sido governado por apenas cinco políticos distintos. O atual governador, Siqueira Campos, 

está afiliado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e já exerceu o cargo, neste 

estado, em três mandatos anteriores.  

A economia do estado é baseada na agropecuária, com ênfase na soja e carne bovina. O Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita equivale a R$ 12.461,00 e renda per capita de R$ 571,51. A 

população ocupada corresponde a pouco mais de 42%, dos quais 41,6% recebem até um salário 

mínimo.  

Do total de domicílios particulares existentes, 91,3% possuem água canalizada e alguma forma de 

abastecimento de água. 

A taxa de analfabetismo é de 13% e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,699 

(moderado). A tabela 2.1 apresenta uma síntese de indicadores demográficos e socioeconômicos 

do estado do Tocantins.  

Tabela 2. 1 -  Dados demográficos e socioeconômicos do estado de Tocantins. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 1.383.445 100,0 
População masculina 702.424 50,8 
População feminina 681.021 49,2 

População urbana 1.090.106 78,8 
População até 5 anos 149.412 10,8 
População idosa (> 60 anos) 109.292 7,9 
Densidade demográfica (hab/km2) 4,98 

Características socioeconômicas N % 

PIB per capita R$ 12.461,00 
Renda per capita R$ 571,51 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 13,1 
IDH 0,699 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

No que se refere à educação, pouco mais de 34% da população estuda, das quais 83,7% 

frequentam alguma instituição de ensino pública. Outros 52,3% já frequentaram alguma creche, 
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escola ou rede de ensino. Do total da população do estado, apenas 5,8% possuem ensino 

superior completo.  

O estado do Tocantins possui 2.919 escolas, entre unidades de educação infantil, ensino 

fundamental, médio, profissional e educação de jovens e adultos (EJA). Deste total, 60% 

(n=1.751) estão em funcionamento.  

Tabela 2. 2 -  Número de escolas de ensino infantil, fundamental, médio, profissionalizante e de educação 
de jovens e adultos em funcionamento, segundo dependência administrativa. Tocantins, Brasil, 2012 
Dependência administrativa N % 

Federal 7 0,4 
Estadual 530 30,3 
Municipal 1.018 58,1 
Privada 196 11,2 
Total 1.751 100,0 
Fonte: INEP. Dados preliminares do Censo Escolar, 2013. 

O estado do Tocantins possui 18 instituições de ensino superior que ofertam 52 cursos na área da 

saúde, entre eles 52% são de dependência do setor privado. No ano de 2012, o estado ofereceu 

3.870 vagas em cursos de graduação da saúde e formou 1.852 profissionais. Vide tabela 2.3. 

Tabela 2. 3 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Tocantins, Brasil, 
2012 

Graduação 
Cursos Vagas Concluintes 

N % N % N % 
Enfermagem 10 19,2 1.030 26,6 529 28,6 
Biomedicina 2 3,8 120 3,1 19 1 
Ciências Biológicas 6 11,5 225 5,8 48 2,6 
Educação Física 9 17,3 690 17,8 169 9,1 
Farmácia 4 7,7 220 5,7 192 10,4 
Fisioterapia 3 5,8 240 6,2 128 6,9 
Medicina 5 9,6 360 9,3 410 22,1 
Medicina Veterinária 1 1,9 65 1,7 30 1,6 
Nutrição 1 1,9 80 2,1 - - 
Odontologia 4 7,7 270 7 122 6,6 
Psicologia 3 5,8 280 7,2 136 7,3 
Serviço Social 4 7,7 290 7,5 69 3,7 
Terapia Ocupacional - - - - - - 
Total 52 100 3.870 100 1.852 100 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 

Os maiores percentuais de cursos, vagas e concluintes referem-se à graduação de enfermagem, 

educação física e ciências biológicas; enquanto os menores relacionam-se aos cursos de 

veterinária, nutrição e biomedicina. O mercado de trabalho formal, no todo, não acompanha esta 

proporção, visto que o número de vínculos formais entre as ocupações de saúde é maior entre os 
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enfermeiros, médicos e farmacêuticos, e menor entre biomédicos e profissionais de educação 

física. Vide tabela abaixo. 

Tendo em vista que o estado de Tocantins não oferta cursos na área de terapia ocupacional, e 

não finalizou nenhum curso de graduação em nutrição ainda, infere-se que os terapeutas 

ocupacionais e nutricionistas alocados neste território são migrantes de outros estados.  

Tabela 2. 4 -  Número de vínculos formais de emprego ativos, segundo ocupação da saúde. Tocantins, 
Brasil, 2011 

Ocupação N % 

Assistentes sociais e economistas domésticos 562 7,8 
Biólogos e afins 205 2,8 
Biomédicos 52 0,7 
Cirurgiões-dentistas 741 10,2 
Educadores físicos 43 0,6 
Enfermeiros 2.028 28 
Farmacêuticos 792 10,9 
Fisioterapeutas 342 4,7 
Médicos 1.542 21,3 
Nutricionistas 165 2,3 
Psicólogos e psicanalistas 349 4,8 
Terapeutas ocupacionais e afins 95 1,3 
Veterinários e zootecnistas 333 4,6 
Total 7.249 100,0 
Fonte: RAIS; EPSM/NESCON/FM/UFMG, 2013 

A tabela seguinte, que apresenta indicadores de capacidade instalada, aponta maior proporção de 

leitos (83,0%), equipamentos (78,4%) e estabelecimentos de saúde (51,0%) de natureza pública, 

vinculados ao SUS.  

 

Tabela 2. 5 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Tocantins, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos 2.383 488 2.871 
Equipamentos 6.244 1.720 7.964 
Estabelecimentos 715 685 1.400 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 475 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 14 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 

 



31 
 

 
Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

 

O estado possui 475 equipes de saúde de atenção básica, distribuídas pelos 139 municípios, com 

cobertura populacional pela ESF estimada em 87,0%. Apenas três municípios receberam, até 

outubro de 2013, médicos pelo Programa Mais Médicos: Araguaína - 03, Palmas – 13 e 

Conceição do Tocantins - 01.   

O número de nascidos vivos, no ano de 2011, foi de 25.035. No que tange aos indicadores de 

mortalidade, o total de óbitos do estado do Tocantins na população geral, em 2011, correspondeu 

a 9,8% da mortalidade geral da região Norte e a 0,57% do Brasil. Os óbitos infantis e os óbitos 

maternos e em mulheres férteis, ocorridos no estado em 2011, significaram pouco menos de 1,0% 

desses tipos de óbitos em abrangência nacional.  

Tabela 2. 6 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Tocantins, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 6.659 
Óbitos infantis 391 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 528 
Óbitos por causas externas 1.211 
Óbitos fetais 301 
Fonte: DATASUS, 2013 

A tabela 2.7 apresenta a situação de saúde do estado segundo alguns indicadores selecionados. 

Nota-se alta taxa de partos hospitalares (98,45%), embora nem todos sejam partos cesáreos, 

dada a proporção de 44,0% de partos deste tipo.  

O estado possui alta cobertura pela vacina BCG, que deve der administrada, preferencialmente, 

nas primeiras 12 horas de vida. No entanto, possui o maior número de internações hospitalares 

por 100 habitantes em comparação aos demais estados, médias regionais e nacional. O número 

de consultas médicas por habitante se aproxima da média nacional que é de 2,71. 

Tabela 2. 7 -  Situação de saúde por indicadores selecionados. Tocantins, Brasil, 2010, 2013 

Indicadores  
Consultas médicas SUS por habitante 2,44 
Número de internações hospitalares SUS por 100 habitantes 7,45 
Proporção de partos hospitalares 98,45% 
Proporção de partos cesáreos 44,00% 
Cobertura de BCG 99,51% 
Beneficiários de planos de saúde* 98.371 
Fonte: DATASUS/RIPSA/IDB, 2011; ANS, 2013 
* O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo; Dados de 
2013. 
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Resultados: apresentação descritiva5 

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

A SES-TO possui órgão específico de RH, denominado Departamento de Gestão e Regulação do 

Trabalho, criado em 2008 e diretamente ligado à secretária de saúde. Todas as funções 

relacionadas à gestão de RH são desenvolvidas no âmbito deste órgão, exceto o pagamento que 

é realizado pela Secretaria de Administração. Esse órgão emprega, aproximadamente, 50 

funcionários, responsáveis por todas as atividades de gestão do trabalho, incluindo elaboração de 

folha de pagamento, frequência e avaliação dos servidores da saúde. 

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

A proposta do PCCS foi elaborada em 2004 e contou com a participação do sindicato geral dos 

trabalhadores da saúde, sindicato dos médicos, sindicato dos cirurgiões dentistas, e sindicato dos 

servidores do quadro geral.  

Até 2005 todos os servidores eram do quadro geral, neste ano, foram criados quatro PCCS: 

saúde, polícia civil, educação e quadro geral. Quando da criação destes planos, ficou definido que 

o da saúde contemplaria 11 grupos profissionais.  

Para discussão da proposta do PCCS da saúde criou-se uma comissão específica; a Mesa de 

Negociação Permanente (MNP-SUS) só foi implantada em 2009. 

À época da elaboração da proposta houve estudo de impacto financeiro, estimado em 30% na 

folha de pagamento, considerando os 2 mil trabalhadores enquadrados no plano, em 2005. O 

financiamento para elaboração da proposta e implantação do plano foi exclusivamente do estado. 

Cumpre esclarecer que para elaboração da proposta tomou-se como base as diretrizes nacionais 

da MNNP-SUS, não havendo contratação de nenhuma consultoria para tal.  

                                                
5 Entrevista com gestor de RH ocorrida em julho de 2013. 
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O PCCS da saúde foi regido pela Lei nº 1.588, de 30 de junho de 2005. O mesmo foi reavaliado, 

atualizado e disposto pela Lei nº 2.670, de 19 de dezembro de 2012, em vigor atualmente.  

 

BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

O PCCS da saúde engloba todos os trabalhadores concursados para área da saúde, inclusive os 

administrativos. A adesão é, portanto, de caráter obrigatório, via concurso público. Os 

trabalhadores do quadro geral, anteriores à implantação do plano, puderam optar entre a 

migração para o PCCS da saúde ou se manter no PCCS dos servidores do quadro geral. Desse 

modo, há servidores que trabalham no âmbito da SES alocados no PCCS da saúde e outros 

enquadrados no PCCS do quadro geral. 

Atualmente o PCCS da saúde engloba cerca de 11 mil funcionários efetivos. Há ainda outros 

3.600 profissionais contratados em caráter temporário, não enquadrados no plano. 

No que se refere ao predomínio de profissionais em algum nível de complexidade do SUS, o 

PCCS da saúde de Tocantins tem uma distribuição equilibrada entre profissionais alocados na 

atenção básica e na alta complexidade. Pela lógica, em se tratando de SES, a maior parte dos 

funcionários deveria estar alocado na rede secundária e terciária, sobretudo, hospitais. Contudo, 

dada a incapacidade financeira de grande parte dos municípios em gerir a atenção básica, o 

estado tem grande parte do seu quadro de funcionários cedida aos municípios. O estado, 

portanto, tem mantido ao menos uma equipe de saúde da família em 37 dos 39 municípios.  

 

Enquadramento, cargos e progressão funcional 

Os profissionais que optaram por migrar do plano do quadro geral para o da saúde foram 

enquadrados, inicialmente, no nível I, grau A. Entretanto, dentro do prazo de 30 dias eles 

poderiam ascender mediante apresentação de documentação obrigatória para comprovação de 

titulação. Segundo esta lógica, o aumento salarial poderia chegar a 22%.  

Considerando o plano inicial de 2005, o quadro de cargos da SES era subdivido em 11 grupos e 

30 cargos, dos quais 23 de nível superior, quatro de nível médio e três de nível fundamental. O 

desenvolvimento na carreira previa quatro níveis (progressão vertical) e 10 graus (progressão 
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horizontal). Ambos os tipos de progressão consideravam o interstício no exercício efetivo no cargo 

(dois anos para a horizontal e três para a vertical), qualificação profissional e avaliação de 

desempenho. 

O PCCS atual, instituído em 2012, está estruturado em 10 grupos que abarcam 23 cargos de nível 

superior, sete de nível médio e um de nível fundamental, totalizando 31 cargos. A evolução 

funcional prevê 17 níveis (progressão vertical) e 11 graus (progressão horizontal), sendo que as 

progressões em nível e grau não podem se dar concomitantemente. 

A evolução funcional vertical considera o interstício de 36 meses e média igual ou superior a 70% 

nas três avaliações de desempenho periódicas mais recentes. A vertical, por sua vez, considera 

interstício também de 36 meses e a qualificação profissional, respeitadas as cargas horárias 

previstas para cada nível de escolaridade, a saber: 80h para nível superior, 60h para nível médio, 

40h para nível fundamental. Cumpre esclarecer que não há diferenciação por modalidade de 

curso, considera-se apenas a carga horária. Isso equivale dizer que um servidor que tiver 

realizado capacitação na modalidade doutorado se equipara aquele que tenha curso de curta 

duração de 80 h, por exemplo. 

A tabela a seguir apresenta a denominação dos grupos, respectivos cargos e ocupação máxima 

prevista, relativos ao plano de 2012. 
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Tabela 2. 8 -  Grupos, respectivos cargos, jornada de trabalho e ocupação máxima prevista nos PCCS da 
SES. Tocantins, Brasil, 2012 

Grupo 1 - Nível superior da saúde 
Cargos Ocupação máxima Jornada de trabalho Salário base (R$) 

Analista em Controle de Zoonoses 24  

2.624,14 

Assistente Social  336 

40h; 30h* 

Biólogo em Saúde 85 
Biomédico 149 
Enfermeiro 1.635 
Farmacêutico 212 
Farmacêutico-Bioquímico 192 
Fonoaudiólogo 196 
Nutricionista 219 
Psicólogo 262 
Tecnólogo 8 40h 

Grupo 2 - Nível superior da saúde - Cirurgião-Dentista 
Cirurgião-Dentista 415 20h; 40h 29,87/h 

Grupo 3 - Nível superior da saúde - Médico 
Médico 1.371 40h 38,79/h 

Grupo 4 - Nível superior da saúde - Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional 
Fisioterapeuta 253 30h 19,45/h Terapeuta Ocupacional 69 

Grupo 5 - Nível superior da saúde - Inspeção e Especialista da Saúde 
Administrador Hospitalar 20 

40h 3.191,83 

Auditor em Saúde 20 
Engenheiro Clínico 11 
Executivo em Saúde  60 
Inspetor em Vigilância Sanitária 135 
Pesquisador Docente em Saúde Pública 21 

Grupo 6 - Nível superior da saúde Estratégico da Saúde 
Gestor em Saúde 17  4.494,36 

Grupo 7 - Nível superior da saúde - Físico 
Físico 12  29,87/h 

Grupo 8 - Nível médio especial da saúde 
Instrumentador Cirúrgico 140 

40h 

1.074,34 

Técnico em Imobilização Ortopédica 60 
Técnico de Saúde Bucal 20 
Técnico em Enfermagem 2.248 40h; 30h* Técnico em Laboratório 254 
Técnico em Radiologia 221 24h 

Grupo 9 - Nível fundamental da saúde 
Assistente de Serviços de Saúde 1.268 40h; 30h* 926,25 

Grupo 10 - Nível médio da saúde 
Auxiliar de Serviços de Saúde 350 40h; 30h* 614,46 
Total 1.0283     

Fonte: Lei nº 2.670, Diário Oficial do estado de Tocantins, nº 3.778, de 19 de dezembro de 2012. 
*Exclusivamente em unidades hospitalares sob gestão estadual, Laboratório Central (LACEN) e hemocentro 
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Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores6  

O PCCS da saúde de Tocantins permite cessão do trabalhador para outras esferas 

governamentais mediante convênio e termo de cooperação. Tal cessão deve garantir que o 

trabalhador ocupe o mesmo cargo para o qual prestou concurso no âmbito da SES, caso contrário 

o tempo de serviço em outro órgão não é considerado para progressão funcional.  

Em se tratando de convênio, a SES arca com a remuneração do profissional. Em casos de termo 

de cooperação e cargo comissionado é o órgão para o qual o servidor foi cedido que se 

responsabiliza por esta. 

Além da remuneração base, o plano da SES de Tocantins ainda prevê adicional por insalubridade 

de acordo com o grau de risco ao qual o profissional esteja exposto. Tal grau é determinado por 

comissão específica para tal. Os graus previstos são: grau mínimo, que confere adicional de 10% 

do menor vencimento constante na tabela de vencimentos corresponde ao cargo, grau médio, 

20%, e grau máximo, 30%. Tais percentuais diferem para os médicos que recebem 8%, 10% e 

12%, respectivamente. 

Outro adicional se dá para aqueles que desempenham suas atividades em período noturno, 

entendido como o trabalho executado entre as 22h de um dia e 5h do dia seguinte. Para esses 

casos é percebido o valor-hora acrescido de 25%.  

Há ainda gratificações, não previstas no plano, mas instituída por meio da Portaria nº 57, de 14 de 

fevereiro de 2013, que são: Gratificação de Urgência e Emergência (GUEM), Gratificação de 

Exercício em Unidade de Terapia Intensiva (GUTI), Gratificação de Unidade Intermediária 

Neonatal (GNEO) e Gratificação de Exercício de Atividade no Sistema de Regulação (GESR).  

Tais gratificações são exclusivas para: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos 

em enfermagem e em radiologia e auxiliar de enfermagem, no caso da GUEM; médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem e assistente de serviços de saúde, no caso 

da GUTI e GNEO; médico, no caso da GESR. 

                                                
6 Segundo a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, editada pela Casa Civil, Presidência da República, o servidor 
pode perceber além dos vencimentos as vantagens de indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações não se 
incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao 
vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. Constituem indenizações ao servidor: ajuda de custo, 
diárias, transporte e auxílio-moradia; os adicionais são pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, 
pela prestação de serviço extraordinário, noturno, de férias e outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. Como 
gratificação a lei cita a natalina, corresponde ao 13º salário.  
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Ressalta-se que tais adicionais e gratificações não são incorporadas à aposentadoria. Assim, o 

servidor se aposenta com o salário base integral percebido na data de sua aposentadoria.  

A dedicação exclusiva é exercida apenas pelos profissionais em cargos comissionados, para os 

quais, per si, já incide maior remuneração.  

 

Seguridade social 

O PCCS da saúde da SES garante sistema de previdência pública, neste caso, o Instituto de 

Gestão Previdenciária (IGEPREV), própria do estado.  

O estado ainda possui o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do 

Tocantins (PLANSAÚDE), cujas mensalidades são subsidiadas pelo estado, e o servidor em 

caráter de coparticipação.  

Tal benefício é opcional ao servidor e seus dependentes, inclusive aposentados e pensionistas do 

IGEPREV. O PLANSAÚDE garante assistência à saúde, por meio dos serviços de medicina 

preventiva, curativa e suplementar e tratamento odontológico. Desconta-se 4% do valor bruto da 

remuneração do servidor, e em caso de dependentes, desconta-se 6%.  

 

BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

O plano da saúde da SES engloba AD. Tal processo foi implantado em função do PCCS, via 

Decreto nº 2.643, de 17 de janeiro de 2006. Para assessorar a construção da AD contratou-se a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), a qual forneceu o modelo pronto, não tendo sido negociado 

entre os trabalhadores. 

A aferição dos resultados da AD ocorre anualmente e prevê autoavaliação, avaliação por chefia 

imediata, avaliação por alguém indicado pela chefia imediata e avaliação por alguém indicado pelo 

próprio servidor. 

São utilizados instrumentos (formulários) específicos, via sistema on-line, que agregam variáveis 

qualitativas de avaliação. São sete formulários, quais sejam:  
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o Termo Inicial, no qual o chefe imediato dá ciência ao profissional da saúde do início do 
processo avaliatório;  

o Acordo de Desempenho, onde se estabelece, entre o chefe imediato e o profissional da 
saúde avaliado, as atividades, projetos e ações que ficam sob a responsabilidade do 
avaliado durante o período avaliatório;  

o Acompanhamento de Desempenho, etapa caracterizada pela troca de informações entre o 
chefe e o profissional da saúde, a ser realizada sempre que o profissional da saúde ou 
chefe imediato acreditarem ser necessário. Neste acompanhamento são identificadas as 
condições de trabalho do avaliado, problemas na execução das atividades e as ações 
corretivas a serem adotadas;  

o Avaliação de Desempenho, etapa de aferição, pelo profissional da saúde e respectivos 
avaliadores, dos aspectos funcionais da atuação do avaliado e dos elementos relativos ao 
seu comportamento no ambiente de trabalho, atribuindo-lhes conceitos quantitativos (1 a 
5). Tal formulário é específico ao tipo de cargo exercido pelo profissional;  

o Plano de Aperfeiçoamento, caracterizado pelas recomendações relativas ao atendimento 
das necessidades de melhoria de desempenho e do desenvolvimento do profissional da 
saúde avaliado. É de responsabilidade de chefe imediato e deve ser realizado juntamente 
com a etapa de avaliação; 

o Notificação dos Resultados, formulário que apresenta a nota final obtida pelo avaliado; 

o Homologação dos Resultados, que valida o processo de avaliação mediante ciência da 
autoridade imediatamente superior ao chefe imediato do profissional da saúde avaliado.  

 

Os resultados da AD são diretamente utilizados para progressão horizontal, e indiretamente para 

progressão vertical, tendo em vista que contribui para a capacitação profissional, na medida em 

que os resultados, sobretudo o plano de desenvolvimento, são encaminhados para a instituição de 

ensino (Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde - ETSUS) que ofertará cursos de 

capacitação em acordo com as necessidades dos servidores. 

Cumpre esclarecer que há um formulário específico para avaliação dos servidores em estágio 

probatório, que considera variáveis qualitativas a respeito das condições de saúde do servidor, 

faltas, licenças e afastamento, mobilidade, produtividade, qualidade da execução das atividades, 

adequação às normas, utilização dos recursos físicos, prazo, conhecimento técnico e teórico, 

iniciativa, criatividade, disponibilidade, disciplina, consciência social, relações humanas, 

comportamento, pontualidade e assiduidade. O parecer é dado pelo chefe imediato, mediato e 

deve ser corroborado pelo avaliado, que em caso de discordância deverá justificar.  
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Desenvolvimento profissional  

O desenvolvimento profissional é estimulado pela SES e viabilizado pela ETSUS. Ademais, a 

escola realiza parcerias com universidades e com o governo federal, tendo como um dos 

principais parceiros a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz).  

O estado conta ainda com Polos de Educação à Distância distribuídos em 18 municípios, 

conforme aponta figura abaixo. 

Figura 2.2 -  Distribuição dos polos de educação à distância. Tocantins, Brasil, 2013 

 
Fonte: Secretaria de desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI) do estado do Tocantins, 2013 

Acrescenta-se ainda que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins 

consente afastamento de servidores com fins de capacitação, que não pode exceder quatro anos. 

De tal modo, é possível realizar curso de doutoramento em instituições fora do estado e até 

mesmo do país. 
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BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS  

Segundo o gestor entrevistado, a SES não enfrentou grandes dificuldades quando da proposta de 

elaboração do plano específico da saúde. A gestão estava de acordo com a implantação, de modo 

que as discussões iniciaram em 2004, foi elaborada a proposta e a mesma foi aprovada em 2005. 

Todo o processo durou menos de um ano. 

O maior desafio foi vencer os interesses corporativos de cada categoria profissional, mas o acordo 

estabelecido rapidamente a partir da concordância em criar cargos separados para médicos.  

 

Pontos positivos do PCCS 

Após a implantação do plano, percebeu-se maior preocupação do servidor em melhorar o seu 

desempenho e ser mais assíduo. Até 2007 havia servidores com até sete faltas por mês. Após o 

plano, esse cenário “melhorou muito”,  segundo  o  gestor entrevistado.  

Outra contribuição importante está relacionada com a fixação do profissional, com menor evasão, 

relacionada com as possibilidades de capacitação/aperfeiçoamento. O gestor citou ainda o 

aumento salarial e da satisfação profissional. 

 

Escassez e distribuição de profissionais de saúde 

O gestor afirma que Tocantins é um dos poucos estados que não tem carência de profissional 

médico. Há, segundo ele, uma má distribuição dos mesmos, tendo em vista que 60% estão na 

capital, Palmas. Os profissionais não querem se estabelecer no interior em virtude de fatores 

relacionados à remuneração, estrutura, condições de trabalho e de vida nos municípios do interior. 

Segundo o gestor, nos  municípios  é  notório  o  “leilão  de  médicos,  em  que  leva  quem  paga  mais”.  

Ainda de acordo com a fala do entrevistado, se faz imprescindível dimensionar corretamente o 

quantitativo de profissionais necessários e se fazer cumprir a carga horária desses profissionais, 

sobretudo dos médicos. 
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Mudanças previstas 

Não há mudanças previstas no plano, tendo em vista a reformulação recente que tentou sanar 

todos os gargalos evidenciados nos últimos anos. 

No que tange à situação dos contratados, os quais grande parte possuía vínculo temporário via 

Organizações Sociais, eles já estão vinculados diretamente a SES, pois as unidades que eram 

geridas por estas organizações já foram incorporadas à gestão da SES. Prevê-se que em breve 

todos os profissionais da SES sejam efetivos. A justiça já determinou que os profissionais deverão 

ser incorporados apenas via concurso público para cargos efetivos e que aqueles que já tenham 

sido aprovados em concurso tomem posse.  

Nesse contexto, o gestor espera iniciar o processo de desprecarização dos vínculos nos 

municípios, pois hoje, segundo ele, “a  SES  não tem moral para cobrar aquilo que a mesma não 

cumpre”. 
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Estado do Alagoas 

 

A criação do estado de Alagoas remonta o contexto histórico das capitanias hereditárias, 

constituindo-se em Comarca em 1711. O primeiro governador assumiu a função mais de um 

século depois, em 1819. E em 1839, Maceió foi elevada à município e passou a se constituir 

capital do estado.  

O estado de Alagoas localiza-se na região Nordeste do país e faz limites com os estados do 

Sergipe, Pernambuco e Bahia, todos da mesma região. Possui 102 municípios distribuídos em 

uma área de 27.778,506 km2, os quais albergam 3.120.494 habitantes (IBGE; 2010), com 

estimativas para 2013 de 3.300.935 habitantes. Sua densidade demográfica é de 112,33 hab/km2.  

Figura 2.3 -  Mapa do estado de Alagoas por regiões de saúde. Brasil, 2013 
 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, 2013 

 

Do total da população pouco mais de 70% é urbana e 51,6% é do sexo feminino. Possui uma 

população idosa de 9,0% e de menores de cinco anos de 11,6%. A população do estado é 

conformada, em sua maioria, por pessoas nascidas na região Nordeste (98,5%), das quais 73,5% 

são naturais de Alagoas. 

Considerando o período republicano, o estado de Alagoas teve 63 governadores distintos, cujo o 

cargo é atualmente ocupado por Teotônio Vilela Filho, do PSDB, que está em seu segundo 

mandato consecutivo.  
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De acordo com o IBGE (2010), a economia alagoana se baseia principalmente na indústria, 

agricultura, pecuária e extração de gás natural e petróleo. Destaca-se como maior produtor de 

cana-de-açúcar da região Nordeste e como polo turístico. O PIB per capita equivale a R$ 7.874,00 

e a renda per capita é de R$ 421,32. A proporção da população ocupada é de 36%.  

Do total de domicílios particulares existentes, 84,9% possuem água canalizada e abastecimento 

de água. 

A taxa de analfabetismo é de 24% e o IDH de 0,631. A tabela 2.9 apresenta uma síntese de 

indicadores demográficos e socioeconômicos do estado de Alagoas. 

Tabela 2. 9 -  Dados demográficos e socioeconômicos do estado de Alagoas. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 3.120.494 100,0 
População masculina 1.511.767 48,5 
População feminina 1.608.727 51,6 

População urbana 2.297.860 73,6 
População até 5 anos 361.977 11,6 
População idosa (> 60 anos) 280.844 9,0 
Densidade demográfica (hab/km2) 112,33 

Características socioeconômicas N % 

PIB per capita R$ 7.874,00  
Renda per capita R$ 421,32  
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 24 
IDH 0,631 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

No que se refere à educação, pouco mais de 34,8% da população estuda, das quais 79,9% 

frequentam instituição pública. A proporção dos que já frequentaram alguma creche, escola ou 

rede de ensino é de 50,3%. Do total da população do estado, apenas 3,8% possui ensino superior 

completo (IBGE; 2013).  

O estado de Alagoas possui 3.504 escolas em funcionamento, entre unidades de educação 

infantil, ensino fundamental, médio, profissional e educação de jovens e adultos. Deste total, 

78,9% (n=2.765) são da rede pública (INEP; 2013).  

No estado do Alagoas, o conjunto de 18 instituições de ensino superior oferta 74 cursos na área 

da saúde, dos quais 54% são de dependência do setor privado. No ano de 2012, o estado 

ofereceu 8.056 vagas em cursos de graduação da saúde e formou 2.385 profissionais, dentre eles 

129 médicos e 469 enfermeiros. Vide tabela abaixo. 

   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
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Tabela 2. 10 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Alagoas, Brasil, 
2012 

Graduação 
Cursos Vagas Concluintes 

N % N % N % 

Biomedicina 2 2,7 240 3 57 2,4 
Ciências Biológicas 18 24,3 1.725 21,4 144 6 
Educação Física 9 12,2 1.123 13,9 363 15,2 
Enfermagem 13 17,6 1.255 15,6 469 19,7 
Farmácia 3 4,1 420 5,2 106 4,4 
Fisioterapia 8 10,8 933 11,6 245 10,3 
Fonoaudiologia 1 1,4 30 0,4 16 0,7 
Medicina 2 2,7 130 1,6 129 5,4 
Medicina Veterinária 2 2,7 160 2 65 2,7 
Nutrição 3 4,1 420 5,2 91 3,8 
Odontologia 2 2,7 180 2,2 142 6 
Psicologia 4 5,4 690 8,6 281 11,8 
Serviço Social 6 8,1 710 8,8 244 10,2 
Terapia Ocupacional 1 1,4 40 0,5 33 1,4 
Total 74 100,0 8.056 100,0 2.385 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 

O maior percentual de cursos e vagas refere-se à graduação de ciências biológicas; enquanto os 

menores relacionam-se aos cursos de fonoaudiologia e terapia ocupacional. O maior número de 

formandos da saúde corresponde aos profissionais de enfermagem, seguido dos educadores 

físicos e psicólogos.  

O mercado de trabalho formal do setor saúde no estado é predominantemente composto por 

médicos (20,6%) e enfermeiros (20,0%). A proporção de número de vínculos ativos é menor para 

biomédicos (0,8%). Vide tabela 2.11. 

Tabela 2. 11 -  Número de vínculos formais de emprego ativos, segundo ocupação da saúde. Alagoas, 
Brasil, 2011 

Ocupação N % 
Assistentes sociais e economistas domésticos 589 8,7 
Biólogos e afins 86 1,3 
Biomédicos 53 0,8 
Cirurgiões-dentistas 707 10,5 
Enfermeiros 1.348 20 
Farmacêuticos 1.163 17,2 
Fisioterapeutas 267 4 
Médicos 1.393 20,6 
Nutricionistas 345 5,1 
Profissionais da educação física 136 2 
Psicólogos e psicanalistas 508 7,5 
Terapeutas ocupacionais e afins 78 1,2 
Veterinários e zootecnistas 74 1,1 
Total 6.747 100,0 
Fonte: RAIS; EPSM/NESCON/FM/UFMG, 2011. 
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A tabela 2.12, que apresenta indicadores de capacidade instalada, aponta maior proporção de 

leitos (80,6%), equipamentos (57,7%) e estabelecimentos de saúde (52,4%) de natureza pública, 

vinculados ao SUS. Contudo, observa-se quase que um equilíbrio entre o número de 

equipamentos e estabelecimentos entre as duas esferas. 

Tabela 2. 12 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Alagoas, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos 5.379 1.294 6.673 
Equipamentos existentes 7.548 5.522 13.070 
Estabelecimentos 1.459 1.323 2.782 
Equipes de saúde da Atenção Básica* - - 953 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 10 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 

O estado possui 953 equipes de saúde da atenção básica, distribuídas pelos 102 municípios, com 

cobertura populacional pela ESF estimada em 73,4%. Oito municípios receberam, até outubro de 

2013, médicos pelo Programa Mais Médicos, totalizando um total de dez profissionais.   

Com relação aos indicadores de mortalidade, o total de óbitos do estado de Alagoas na população 

geral, em 2011, correspondeu a 1,6% dos óbitos nacionais. Os óbitos infantis e os óbitos 

maternos e em mulheres férteis, ocorridos no estado em 2011, significaram 2,14 e 1,86, 

respectivamente, do total desses tipos de óbitos em abrangência nacional (tabela 2.13).  

Tabela 2. 13 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Alagoas, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 18.645 
Óbitos infantis 852 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 1.250 
Óbitos por causas externas 3.572 
Óbitos fetais 684 
Fonte: DATASUS, 2013 

A tabela seguinte apresenta a situação de saúde do estado, segundo alguns indicadores 

selecionados. Nota-se alta taxa de partos hospitalares (98,45%), embora nem todos sejam partos 

cesáreos, dada a proporção de 44,0% de partos deste tipo.  

O estado possui 100% de cobertura pela vacina BCG e possui o número de internações 

hospitalares por 100 habitantes semelhante ao indicador nacional que é de 5,92. O número de 

consultas médicas por habitante se aproxima da média nacional que é de 2,71, e apresenta 

proporção de procedimentos diagnósticos por consulta inferior a 0,8.  
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Tabela 2. 14 -  Situação de saúde por indicadores selecionados. Alagoas, Brasil, 2010, 2013 

Indicadores  
Consultas médicas por habitante 2,75 
Procedimentos diagnósticos por consulta médica 0,78 
Número de internações hospitalares por 100 habitantes 5,87 
Proporção de partos hospitalares 98,57% 
Proporção de partos cesáreos 52,76% 
Cobertura de BCG 100,00% 
Beneficiários de planos de saúde* 431.531 
Fonte: DATASUS/RIPSA/IDB, 2011; ANS, 2013 
* O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo; Dados de 
2013. 
 

Resultados: apresentação descritiva7 

 

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

A estrutura de RHS da SES de Alagoas, denominada Coordenadoria Setorial de Gestão de 

Pessoas, existe, nos formatos atuais, desde 2007. Está ligada à secretaria de saúde por meio da 

Coordenadoria Geral, conforme aponta o organograma exposto abaixo. 

 

                                                
7 Os gestores foram entrevistados em julho de 2013. 
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Figura 2.4 -  Organograma da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. Brasil, 2013 
 

 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, 2013 

 

A estrutura é responsável por todos os processos relacionados à gestão de pessoas. Apenas o 

pagamento é realizado pela Secretaria de Gestão Pública. 

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

Em 2001, o estado já havia implantado as carreiras para os servidores estaduais, subdividas em 

três de acordo com o nível de formação: carreira de nível elementar, carreira de nível médio e 

carreira de nível superior, mediante as Leis nº 6.251, 6.252 e 6.253, respectivamente. Contudo, os 

servidores da saúde não foram inseridos em tais carreiras em razão de receberem gratificações 

diferenciadas dos demais servidores.  
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Neste cenário, os servidores da saúde iniciaram, em 2001, a discussão de um plano que 

agregasse todos os trabalhadores do setor, incluindo os profissionais de apoio. Entretanto, a 

posição do governo à época foi contrária à inserção dos trabalhadores não ligados a saúde 

diretamente, como os administrativos, que deveriam permanecer inseridos nas carreiras 

instituídas em 2001.  

Não obstante a este embate foi criado um plano com as carreiras de técnico superior de saúde, 

assistente de serviços de saúde e auxiliar de serviços de saúde, por meio da Lei nº 6.434, de 25 

de novembro de 2004. Neste plano, os servidores administrativos e de apoio permaneceram 

vinculados às carreiras gerais de servidores, de 2001. 

No decorrer dos anos, outros profissionais conseguiram implantar carreiras próprias, quais sejam: 

engenheiros e arquitetos, pela Lei nº 6.396, de 01 de agosto de 2003; economistas, por meio da 

Lei nº 6.563, de 13 de abril de 2005; médicos veterinários, via Lei nº 6.717, de 04 de maio de 2006 

e; médicos, mediante a Lei nº 6.730, de 05 de maio de 2006. Assim, todos estes profissionais, 

mesmo quando do quadro da saúde, obedecem às regras e direitos de suas carreiras específicas, 

não estando mais vinculados nem as carreiras gerais, de 2001, tampouco as carreiras da saúde, 

de 2003. 

A partir de 2006, os profissionais de saúde, que conformavam um movimento unificado, iniciaram 

uma discussão em busca de uma carreira específica da saúde que agregasse os administrativos. 

Conseguiu-se, então, após muitas discussões com o governo, criar a carreira dos profissionais de 

apoio à saúde, instituída e homologada por meio da Lei nº 6.964, de 30 de julho de 2008.  

Tal lei possibilitou a adesão daqueles profissionais que, embora não tenham formação em saúde, 

atuassem no setor saúde, como os relacionados à infraestrutura, transporte, administração e 

planejamento. Cumpre esclarecer que a adesão não foi obrigatória, e por este motivo, alguns 

profissionais continuaram vinculados às carreiras gerais de servidores do estado, pelas leis de 

2001. 

Assim, considerando que a saúde emprega diferentes profissionais, atualmente a gestão de 

pessoas gerencia nove planos de carreira. Vide quadro a seguir.  
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Quadro 2.5 -  Carreiras gerenciadas pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da 
saúde de Alagoas e respectivas legislações regulamentadoras. Alagoas, Brasil, 2001-2008 

Legislação Carreiras 

Lei n.º 6.251, de 20 julho de 2001 Carreira dos profissionais de nível elementar do estado de 
Alagoas 

Lei n.º 6.252, de 20 de julho de 2001 Carreira dos profissionais de nível médio do estado de Alagoas 

Lei n.º 6.253, de 20 de julho de 2001 Carreira dos profissionais de nível superior do estado de 
Alagoas 

Lei n.º 6.396, de 01 de agosto de 2003 Carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura  

Lei nº 6.434, de 29 de dezembro de 
2003 

Carreiras de técnico superior de saúde, assistente de serviços 
de saúde e auxiliar de serviços de saúde, nos regimes de 
trabalho normal, urgência e emergência  

Lei nº 6.593, de 13 de abril de 2005 Carreira dos profissionais de economia  
Lei nº 6.717, de 4 de abril de 2006 Carreira de médico veterinário 
Lei nº 6.730, de 4 de abril de 2006 Carreira de médico 

Lei nº 6.964, de 30 de julho de 2008 Carreira dos profissionais de apoio à saúde nos regimes de 
trabalho normal, urgência e emergência 

Fonte: Legislações do estado de Alagoas citadas no quadro. 

Cumpre esclarecer que o PCCS ganhador do Prêmio InovaSUS-Carreira (2012) foi relativo aos 

profissionais de apoio à saúde, implantado em 2008. A discussão e construção deste plano se deu 

na mesa de negociação e após a instituição do mesmo, formou-se comissão específica para sua 

operacionalização.  

Para tal discussão houve a participação dos sindicatos de todas as categorias profissionais de 

saúde, com exceção da representação médica que optou por realizar negociação paralela e 

exclusiva com o governo.  

A discussão, construção e operacionalização do plano não contou com apoio técnico nem 

contratação de consultores; foi estruturado com base nas diretrizes nacionais da MNNP-SUS.  

Também não foi realizado estudo de impacto financeiro para implantação do plano, em 2008. 

Atualmente, a Coordenação de Gestão de Pessoas está elaborando um estudo de impacto para a 

primeira progressão prevista para ocorrer ainda em 2013. 

 
BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

São três os planos específicos da saúde: o implantado em 2003, que criou as Carreiras de 

Técnico Superior de Saúde, Assistente de Serviços de Saúde e Auxiliar de Serviços de Saúde; o 

de 2006, exclusivo dos médicos e; o de 2008, que estabeleceu a Carreira dos Profissionais de 

Apoio à Saúde. 
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Em se tratando do primeiro mencionado, a abrangência correspondia a 21 cargos de nível 

superior, incluindo médicos, médicos veterinários e engenheiros, que posteriormente criaram 

carreiras específicas; 13 de nível médio e; 03 de nível fundamental. Vide quadro a seguir. 

Quadro 2.6 -  Denominação das carreiras e respectivos cargos segundo a Lei 6.434, de 29 de dezembro de 
2003, do estado de Alagoas. Brasil, 2003 

Carreira Cargos 

Técnico Superior de Saúde 

Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Bioquímico, Bromatologista 
Enfermeiro, Engenheiro Sanitário, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Pesquisador de 
Informações Sociais, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnico de 
Desenvolvimento Social, Técnico de Recursos Humanos, Técnico em 
Saneamento Básico Ambiental, Técnico Superior em Assuntos de 
Saúde, Médico Veterinário 

Assistentes de Serviços de Saúde 

Assistente de Serviços de Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico 
de Enfermagem, Técnico em Higiene Dentária, Técnico em 
Fisioterapia, Técnico em Registro de Saúde, Técnico em Vigilância 
Sanitária e Saúde Ambiental, Técnico em Patologia Clinica, Técnico 
em Hemoterapia, Técnico de Laboratório, Técnico Odontólogo, 
Técnico de Radiologia, Técnico de Saneamento 

Auxiliares de Serviços de Saúde Auxiliar de Saúde, Auxiliar de Laboratório, Operador de 
Equipamentos Médicos e Assemelhados 

Fonte: Lei 6.434, de 29 de dezembro de 2003, Alagoas.  
 

Neste plano estão enquadrados em torno de 4.500 profissionais de saúde. No que tange ao plano 

dos médicos há cerca de 1.300 profissionais vinculados. 

O PCCS dos profissionais de apoio à saúde não prevê cargos específicos segundo a formação, os 

trabalhadores são enquadrados segundo a função, como estabelece o quadro a seguir. 

Quadro 2.7 -  Denominação das carreiras e respectivas funções segundo a Lei 6.964, de 30 de julho de 
2008, do estado de Alagoas. Brasil, 2008 

Cargos Funções 

Profissional de Apoio à Saúde I 
a) Manutenção de infraestrutura em saúde 
b) Alimentação hospitalar 
c) Transporte 

Profissional de Apoio à Saúde II a) Ações administrativas e multimeios em saúde 
b) Ações de condução de pacientes 

Profissional de Apoio à Saúde III 

a) Ações de planejamento, gerência, regulação, auditoria em saúde 
b) Ações orçamentárias e contábeis em saúde 
c) Ações de informática em saúde 
d) Ações de comunicação em saúde 

Fonte: Lei 6.964, de 30 de julho de 2008, Alagoas.  
 

Neste plano há aproximadamente 1.800 profissionais vinculados, correspondente a cerca de 90% 

dos servidores profissionais de apoio à saúde do estado, que aderiram ao plano quando instituído. 

Outros 10% ficaram vinculados às carreiras de 2001. 
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Enquadramento, cargos e progressão funcional 

O quadro abaixo apresenta as principais características das carreiras que abarcam profissionais com atuação no setor saúde no estado de 

Alagoas. 

Quadro 2.8 -  Carreiras por número de níveis e classes, jornada de trabalho, tipos e requisitos para a progressão funcional de profissionais da área da 
saúde. Alagoas, Brasil, 2001-2008 

Carreiras Gerais - 2001 

Carreira Níveis/Classes Jornada de trabalho Tipos de 
progressão Requisitos para progressão 

Profissionais de Nível Elementar 
0/4 

40h 
Horizontal Interstício e qualificação profissional Profissionais de Nível Médio 30h; 40h 

Profissionais de Nível Superior 20h; 24h; 30h; 40h 
Carreira de Arquitetos e Engenheiros - 2003 

Profissionais de Engenharia e Arquitetura 0/4 40h Vertical Interstício e qualificação profissional 
Carreira da Saúde - 2003 

Auxiliar de Serviços de Saúde 
0/4 

30h 
Vertical Interstício e qualificação profissional Assistente de Serviços de Saúde 30h 

Técnico Superior de Saúde 20h; 24h; 30h; 40h 
Carreira dos economistas - 2005 

Profissionais de Economia 0/4 40h Vertical Interstício e qualificação profissional 
Carreira de Médico Veterinário - 2006 

Médico Veterinário 0/4 20h; 24h; 30h; 40h Vertical Interstício e qualificação profissional 
Carreira de Médico - 2006 

Médico  0/4 20h; 24h; 30h; 40h Vertical Interstício e qualificação profissional 
Carreira dos Profissionais de Apoio à Saúde - 2008 

Profissional de Apoio à Saúde I 
4/6 30h Vertical/ 

Horizontal 
Qualificação profissional/Interstício e avaliação 

de desempenho Profissional de Apoio à Saúde II 
Profissional de Apoio à Saúde III 20h; 24h; 30h; 40h 
Fonte: Legislações específicas de criação das carreiras, estado de Alagoas, 2013 
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O enquadramento dos profissionais ocorreu de forma automática, em acordo com as carreiras 

criadas pelos planos, com exceção da Carreira de Apoio à Saúde, 2008. Quando da implantação 

do plano, os servidores foram convocados para apresentar a documentação exigida para adesão 

e enquadramento. 

Segundo os entrevistados, tal processo foi árduo e complicado, pois não havia um controle e 

mapeamento atualizado de todos os servidores, que trabalhavam em diferentes municípios. A 

inexistência de um sistema de informação e de pessoal para tal função foi uma grande dificuldade. 

Neste contexto, os integrantes da comissão responsável em operacionalizar a adesão e o 

enquadramento usaram de diversas estratégias de divulgação, tais como: telefonemas, cartas, 

visitas aos municípios e parceria com as secretarias municipais. 

O período previsto em lei para a manifestação dos servidores era de 90 dias e o único requisito 

era apresentar escolaridade mínima para o cargo. Ainda assim, aqueles que não tivessem tal 

escolaridade, mas quisessem aderir ao plano, poderiam finalizar os estudos e em qualquer tempo 

ingressar na carreira. Nesse processo cerca de 10% dos profissionais não conseguiram ingressar 

em virtude da não escolaridade exigida, de modo que permaneceram vinculados ao plano de 

carreira da saúde estabelecido em 2001. 

Em se tratando da caracterização dos planos em acordo aos cargos, níveis e classes existentes, 

todos os PCCS são semelhantes, à exceção do que se refere à Carreira de Apoio à Saúde, 2008, 

que apresentou moldes diferenciados, “com desenho inovador em comparação aos demais” 

(gestor), pois foi estruturado com base nas diretrizes nacionais propostas pela MNNP-SUS. 

As carreiras gerais, de arquitetos e engenheiros, da saúde, de economistas, de médicos 

veterinários e de médicos apresentam similitudes no que compete à existência de quatro classes 

com progressão funcional, que se dá horizontalmente para os servidores enquadrados no plano 

das carreiras gerais e verticalmente para os demais efetivos. Todos estes planos preveem a 

progressão segundo interstício quinquenal e qualificação profissional.  

Prevê-se na Lei nº 6.964, de 30 de julho de 2008, que, quando do enquadramento ou adesão por 

concurso público, os servidores ingressam na classe inicial, denominada de Classe A, e 

ascendem para as respectivas classes (B, C, D) mediante comprovação de capacitação 

profissional ou titularidade.  

No que compete às carreiras gerais, a exigência de carga horária nos cursos de capacitação para 

ascensão entre as classes é de: 

� Profissionais de Nível Elementar 
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o Classe A – habilitação em ensino de nível fundamental de 1ª a 8ª série 

o Classe B – habilitação em ensino de nível fundamental, mais 80 horas de curso de 
capacitação 

o Classe C – habilitação em ensino de nível médio e/ou profissionalizante, mais 120 
horas de curso de capacitação 

o Classe D – habilitação em ensino de nível médio e /ou profissionalizante, mais 160 
horas de curso de capacitação. 

� Profissionais de Nível Médio 

o Classe A – habilitação em ensino de nível médio e/ou profissionalizante 

o Classe B – habilitação em ensino de nível médio e/ou profissionalizante, mais 160 
horas de curso de capacitação 

o Classe C – habilitação em ensino de nível médio e/ou profissionalizante, mais 240 
horas de curso de capacitação  

o Classe D – habilitação em ensino de nível médio e/ou profissionalizante, mais 360 
horas de curso de capacitação  

� Profissionais de Nível Superior 

o Classe A – habilitação em curso de nível superior 

o Classe B – habilitação em curso de nível superior, mais curso de especialização 
e/ou 360 horas de curso de capacitação 

o Classe C – habilitação em curso de nível superior, mais título de Mestre e/ou 440 
horas de curso de capacitação  

o Classe D – habilitação em curso de nível superior, mais título de Doutor e/ou 620 
horas de curso de capacitação 

 

No que compete às carreiras gerais, a exigência de carga horária nos cursos de capacitação para 

ascensão entre as classes está representada no quadro a seguir: 
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Quadro 2.9 -  Carreiras, classes e respectivos requisitos para progressão funcional de profissionais da área da saúde. Alagoas, Brasil, 2013 

Carreira 
Classes e requisitos de progressão por capacitação 

A B C D 
Carreira dos Profissionais 
de Engenharia e 
Arquitetura 

Habilitação em 
nível de grau 
superior 

Curso superior mais 
especialização e/ou 360h de curso 
de capacitação profissional 

Curso superior mais mestrado e/ou 
440h de curso de capacitação 
profissional 

Curso superior mais doutorado 
e/ou 620h de curso de capacitação 
profissional Carreira dos Profissionais 

de Economia 
Carreira de Médico 
Veterinário 

Curso superior mais 
especialização, mestrado ou 
doutorado e/ou 460h de curso de 
capacitação 

Curso superior mais especialização, 
mestrado ou doutorado e/ou 1.000h 
de curso de capacitação 

Curso superior mais 
especialização, mestrado ou 
doutorado e/ou 1.620h de curso de 
capacitação Carreira de Médico 

Carreira de Técnico 
Superior de Saúde 

Curso superior mais 
especialização e/ou 460h de curso 
de capacitação profissional 

Curso superior mais mestrado e/ou 
1.000h de curso de capacitação 
profissional 

Curso superior mais doutorado 
e/ou 1.620h de curso de 
capacitação profissional 

Carreira de Assistente de 
Serviços de Saúde 

Ensino médio 
e/ou 
profissionalizante 

Ensino médio e/ou 
profissionalizante mais 360h de 
curso de capacitação 

Ensino médio e/ou profissionalizante 
mais 540h de curso de capacitação 

Ensino médio e/ou 
profissionalizante mais 860h de 
curso de capacitação 

Carreira de Auxiliar de 
Serviços de Saúde 

Ensino 
fundamental 

Ensino fundamental mais 180h de 
curso de capacitação 

Ensino fundamental mais 320h de 
curso de capacitação 

Ensino fundamental mais 6000h de 
curso de capacitação 

Fonte: Legislações específicas de criação das carreiras, estado de Alagoas, 2013 
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A partir dos quadros expostos anteriormente, notam-se similitudes entre os requisitos para a 

progressão funcional nas carreiras. Isto, pois, os cargos específicos emergiram do cargos gerais 

de 2001, mantendo-se a base estrutural. 

Cumpre destacar, contudo, a diferença significativa de exigência de carga horária em cursos de 

capacitação para ascensão nas classes entre os profissionais de nível superior da Carreira da 

Saúde, de Médicos e Veterinários com os das Carreiras de Engenheiros e Arquitetos e de 

Economistas. Estes últimos para alçarem a última classe prevista para suas respectivas carreiras 

precisam apresentar ao menos 620h de carga horária, enquanto os profissionais da saúde para 

alçar o segundo nível tem exigência mínima de mil horas. 

Em se tratando dos mecanismos de progressão funcional, a Carreira de Apoio à Saúde prevê 

progressão horizontal (mudança de classe) e vertical (mudança de nível), esta última denominada 

de progressão por nova habilitação/titulação. A horizontal prevê interstício quinquenal com 

requisitos de qualificação profissional e avaliação de desempenho. A vertical, por sua vez, não 

exige interstício, pode se dar a qualquer tempo, contudo ainda não foi regulamentada.  

A primeira progressão horizontal, prevista para o corrente ano (2013), se dará de forma 

automática, tendo vista a não implantação do processo de avaliação de desempenho, que está 

em fase final de construção. Um sistema já foi desenvolvido e os servidores estão sendo 

capacitados para utilização dele.  

 

Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores  

Os planos não preveem cessão de trabalhadores para outras esferas governamentais, dedicação 

exclusiva nem gratificações. Quem já recebia adicional de insalubridade continua recebendo, 

porém os servidores recém-enquadrados não percebem tal benefício.  

 

Seguridade Social 

O estado de Alagoas possui instituto de aposentadoria próprio denominado de Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Alagoas (ALPrev). Não há direito à assistência à saúde 

de caráter privado. 
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BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

O processo de avaliação de desempenho ainda não foi implementado; contudo a SES já possui 

um sistema que operacionalizará a avaliação dos servidores enquadrados na Carreira de Apoio à 

Saúde.   

A avaliação será de periodicidade anual e ao final de um quinquênio juntar-se-á as cinco 

avaliações para emissão da média aritmética do avaliado. O instrumento de avaliação 

contemplará três indicadores principais: assiduidade (que somará 20% do total da nota possível), 

qualificação profissional (10% da nota total) e desempenho na função (70% da nota total). O 

servidor terá de tirar média mínima de 70% ao final do período de cinco anos.  

Uma possibilidade nesse processo é que aquele servidor que não tirou uma boa nota, poderá 

pleitear   “nota   extra”   mediante   comprovação   de   atividades   acadêmico-científicas, tais como 

publicação de artigo e desenvolvimento de cartilhas didáticas.  

Cumpre ressaltar que a primeira progressão se dará em caráter automático em virtude da não 

implantação do processo de AD. Os gestores estão trabalhando para iniciarem o processo ainda 

esse ano (2013), para que a próxima progressão considere a AD. 

 

BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS 

Segundo os gestores entrevistados, a existência de inúmeros planos constitui-se uma dificuldade, 

pois são diferentes tabelas de vencimentos a serem consideradas. Outra dificuldade atual é a não 

regulamentação da progressão por nível. 

 

Pontos positivos do PCCS 

Os principais ganhos com o plano de 2008, segundo os gestores, foi conseguir incluir o pessoal 

de apoio à saúde segundo uma lotação genérica, sem diferença salarial. 
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Outro ganho que decorreu do processo de operacionalização do plano foi o mapeamento de todos 

os servidores do estado vinculados à saúde.  

Os gestores ainda não perceberam menor rotatividade e segundo eles a carência de profissionais 

no estado não se faz só para médicos, mas também para os profissionais da categoria de 

enfermagem: enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

 

Mudanças previstas 

A principal mudança vislumbrada é a unificação dos nove planos em um só, cujo projeto ganhou 

recursos da ordem de dois milhões do governo federal para ser operacionalizado. 

Entre outras mudanças relacionadas ao plano de 2008 se incluem: adesão de profissionais recém-

incorporados ao estado, mediante a distribuição que aconteceu na estrutura da rede de saúde, 

neste plano. Tal redistribuição se deu posterior ao enquadramento inicial e não há possibilidade 

de novas adesões garantidas por lei, à exceção dos profissionais que à época não apresentaram 

escolaridade mínima exigida, que aderir em qualquer tempo. Os gestores tem negociado a edição 

de uma lei que permita tal procedimento.  

Outra mudança prevista é a reinstalação da mesa de negociação, que está parada desde 2007 

quando da saída dos representantes dos médicos para negociar diretamente com o governo. 
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Estado de Mato Grosso 

 

O estado de Mato Grosso localiza-se na região Centro-Oeste, tendo como limites o estado do 

Amazonas, Pará, Tocantins e Rondônia, da região Norte; Goiás e Mato Grosso do Sul, da região 

Centro-Oeste e Bolívia. 

Era o segundo maior estado do Brasil até ser desmembrado em 1977 com a criação de Mato 

Grosso do Sul; hoje ocupa a posição de terceiro lugar entre os estados de maior território, com 

903.366,192 km2 distribuídos em 141 municípios. Possui por capital a maior cidade do estado, 

Cuiabá. 

Segundo o IBGE, a população de Mato Grosso em 2010 era de 3.035.122 habitantes e de 

3.182.113 habitantes, em 2013. Possui densidade demográfica de 3,36 hab/km2. 

Figura 2.5 -  Mapa do estado de Mato Grosso. Brasil, 2013 

 
Fonte: Google, 2013 

Do total da população, pouco mais de 81% é urbana e 51,1% é do sexo masculino. Possui uma 

população idosa de 7,9% e de menores de cinco anos de 9,8%; 41% dos moradores do estado 

nasceram em outras partes do país ou no exterior. 

Mato Grosso foi governado por 28 presidentes nomeados pelo imperador, até à Proclamação da 

República, em 1889. Durante o período republicano o estado teve 53 governadores. Atualmente é 
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governado por Silval da Cunha Barbosa, eleito em 2010 pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), o qual foi também vice-governador, no mandato de seu antecessor, Blairo 

Maggi, do Partido da República (PR). 

A economia mato-grossense se baseia principalmente na agricultura e pecuária, sendo o maior 

produtor de soja do Brasil, responsável por 30% da produção nacional e possui o maior rebanho 

bovino comercial. Destaca-se ainda por concentrar mais de 2.550 indústrias, sobretudo nos ramos 

de produtos alimentícios, madeira, minerais não metálicos, metal e produtos derivados do petróleo 

e biocombustíveis. Seu PIB é de 59.600 bilhões, e PIB per capita de R$ 19.644,00. 

A taxa de analfabetismo é de 8,5% e o IDH de 0,725. A tabela 2.15 apresenta uma síntese de 

indicadores demográficos e socioeconômicos do estado de Mato Grosso. 

Tabela 2. 15 -  Dados demográficos e socioeconômicos do estado de Mato Grosso. Brasil, 2010 
Características demográficas n % 

População total 3.035.122 100,0 
População masculina 1.549.536 51,1 
População feminina 1.485.586 48,9 

População urbana 2.482.801 81,8 
População até 5 anos 297.442 9,8 
População idosa (> 60 anos) 239.775 7,9 
Densidade demográfica (hab/km2) 3,36 

Características socioeconômicas n % 
PIB per capita R$ 19.644,00 
Renda per capita R$ 735,32 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 8,5 
IDH 0,725 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

No que se refere à educação, o estado possui 3.762 escolas de ensino pré-escolar, fundamental e 

médio, das quais 15,5% são privadas. No que se refere a oferta de cursos de graduação na área 

da saúde, possui 117, os quais são ofertados por 27 instituições. 

Em 2012, o estado ofertou 11.891 vagas para os cursos superiores de saúde, ingressaram nessas 

vagas 9.785 estudantes, e 3.675 concluíram o curso. Vide tabela abaixo. 
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Tabela 2. 16 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Mato Grosso, Brasil, 
2012 

Graduação 
Cursos  Vagas Concluintes 

N % N % N % 

Biomedicina 26 2,3 3.378 3,2 223 3,9 
Ciências Biológicas 324 28,5 26.181 25 1.580 27,7 
Educação Física 159 14,0 13.534 12,9 535 9,4 
Enfermagem 155 13,6 15.421 14,7 341 6,0 
Farmácia 93 8,2 8.229 7,9 503 8,8 
Fisioterapia 69 6,1 8.511 8,1 413 7,2 
Fonoaudiologia 24 2,1 2.250 2,1 - - 
Medicina 39 3,4 2.965 2,8 435 7,6 
Medicina Veterinária 47 4,1 4.147 4,0 164 2,9 
Nutrição 34 3,0 2.256 2,2 273 4,8 
Odontologia 42 3,7 4.430 4,2 458 8,0 
Psicologia 75 6,6 8.738 8,3 314 5,5 
Serviço Social 51 4,5 4.722 4,5 468 8,2 

Total 1.138 100,0 104.762 100,0 5.707 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 

Os maiores percentuais de cursos e vagas referem-se à graduação de ciências biológicas e 

enfermagem, enquanto os menores relacionam-se aos cursos de fonoaudiologia e biomedicina. o 

maior número de formandos da saúde corresponde aos profissionais de ciência biológicas, 

seguido dos educadores físicos e farmacêuticos.  

O mercado de trabalho formal do setor saúde no estado é predominantemente composto por 

vínculos de médicos (16,1%) e de enfermeiros (25,5%). A proporção de número de vínculos ativos 

é menor para biomédicos (0,3%). Vide tabela a seguir. 

Tabela 2. 17 -  Número de vínculos formais de emprego ativos, segundo ocupação da saúde. Mato Grosso, 
Brasil, 2011 

Ocupação N % 
Assistentes sociais e economistas domésticos 514 5,7 
Biólogos e afins 172 1,9 
Biomédicos 26 0,3 
Cirurgiões-dentistas 890 9,8 
Enfermeiros 2.311 25,5 
Farmacêuticos 1.754 19,3 
Fisioterapeutas 444 4,9 
Médicos 1.456 16,1 
Nutricionistas 411 4,5 
Profissionais da educação física 209 2,3 
Psicólogos e psicanalistas 424 4,7 
Terapeutas ocupacionais e afins 16 0,2 
Veterinários e zootecnistas 443 4,9 
Total 9.070 100,0 
Fonte: RAIS; EPSM/NESCON/FM/UFMG, 2011. 
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A tabela 2.18, que apresenta indicadores de capacidade instalada, aponta maior proporção de 

leitos e equipamentos existentes do SUS, por outro lado, o maior número de estabelecimentos 

não está vinculado ao sistema público.  

Tabela 2. 18 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não 
SUS.Mato Grosso, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos 5.400 2.188 7.588 
Equipamentos existentes 11.231 9.692 20.923 
Estabelecimentos 1.678 2.971 4.649 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 730 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 06 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 

No estado, 137 municípios possuem ao menos uma equipe de Saúde da Família, com cobertura 

populacional estadual de 60,7%. Até outubro de 2013, seis equipes de SF havia recebido médicos 

do Programa Mais Médicos, os quais foram enviados a três municípios: Cuiabá - 03, Comodoro - 

02 e Várzea Grande - 01.  

No ano de 2011, o estado apresentou 51.218 nascidos vivos. Com relação aos indicadores de 

mortalidade, o total de óbitos do estado na população geral, no mesmo ano, foi de 15.239. Os 

óbitos infantis somaram 740 e os fetais foram 527.  

Tabela 2. 19 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Mato Grosso, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 15.239 
Óbitos infantis 740 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 1.098 
Óbitos por causas externas 2.815 
Óbitos fetais 527 
Fonte: DATASUS, 2013 

De acordo com a tabela abaixo, observa-se alta taxa de partos hospitalares (98,52%), embora 

nem todos sejam partos cesáreos, dada a proporção de 56,14% de partos deste tipo.  

O estado possui pouco mais 98% de cobertura pela vacina BCG e possui o número de 

internações hospitalares por 100 habitantes semelhante ao indicador nacional que é de 5,92. O 

número de consultas médicas SUS por habitante é de 3,07, superior a média nacional de 2,71. 
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Tabela 2. 20 -  Situação de saúde por indicadores selecionados. Mato Grosso, Brasil, 2010, 2013 

Indicadores N 

Consultas médicas SUS por habitante 3,07 

Número de internações hospitalares SUS por 100 habitantes 6,00 

Proporção de partos hospitalares 98,52% 

Proporção de partos cesáreos 56,14% 

Cobertura de BCG 98,37% 

Beneficiários de planos de saúde* 447.119 
Fonte: DATASUS/RIPSA/IDB, 2011; ANS, 2013 
* O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo; Dados de 
2013. 
 

 

Resultados: apresentação descritiva8 

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

 

Segundo os gestores, o órgão de RH está estruturado desde 2003, o qual recebia o nome de 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e estava diretamente ligado ao 

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde.  

Em 2006 houve uma reestruturação da SES, em que se criou a Secretaria Executiva do Núcleo 

Saúde. Propôs-se a padronização dos processos de trabalho da gestão de pessoas para todas as 

políticas públicas de âmbito estadual, e de centralização da gestão de pessoas na Secretaria de 

Administração (SAD). 

Atualmente, o órgão de Recursos Humanos (RH) da área da saúde, ora denominado de 

Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), está ligado ao Gabinete do Secretário Adjunto 

Executivo, e este, por sua vez, está ligado ao Secretário de Saúde, de modo que o órgão de RH 

encontra-se, hoje, no terceiro escalão do organograma da SES. Tal modificação é encarada pelos 

gestores entrevistados como um retrocesso, pois as funções de gestão de pessoas foram 

desmembradas entre diferentes órgãos. 

                                                
8 Entrevista com gestores realizada em agosto de 2013. 
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Não obstante à existência de um gabinete intermediário entre o secretário de saúde e a 

superintende de gestão de pessoas, os gestores entrevistados apontaram que há articulação e 

comunicação direta entre esses sem a necessária participação do gabinete do secretário adjunto.  

A SPG possui duas coordenadorias subordinadas: Coordenadoria de Provimento, Manutenção e 

Monitoramento, com três gerências - (i) de Provimento, (ii) de Movimentação e Monitoramento, e 

(iii) de Manutenção; e a Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento e Qualidade de Vida, que 

possui duas gerências – de (i) Aplicação e a de (ii) Desenvolvimento.  

A seguir, apresenta-se parte do organograma da secretaria com destaque para o órgão específico 

de RH e seus órgãos subordinados. Esclarece-se que em todos os três gabinetes descritos há 

outras instâncias subordinadas, que foram omitidas na figura. 

Figura 2.6 -  Parte do organograma da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso. Brasil, 2013 
 

 
Fonte: Adaptado de Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso, 2013 
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Segundo os gestores, a Superintendência de gestão de pessoas não possui autonomia financeira 

e orçamentária, mas detém autonomia para decisões técnicas.  

O momento atual é de expectativa de reestruturação do organograma, com a extinção do Núcleo 

Saúde. Tal possibilidade está em processo de votação. 

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

O estado de Mato Grosso possui carreira específica do SUS, a qual foi instituída pela Lei nº 7.360, 

de 14 de dezembro de 2000. Tal carreira abrangia todos os profissionais do SUS, divididos em 

quatro cargos - Profissional de nível superior do SUS; Técnico do SUS; Assistente do SUS e; 

Apoio de Serviços do SUS -, os quais progrediam na carreira horizontalmente, em até três 

classes, mediante nova habilitação ou qualificação profissional, e verticalmente, em até dez níveis, 

mediante resultados de avaliação de desempenho. 

A lei supracitada foi revogada, tendo em vista a revisão e implantação da nova carreira dos 

profissionais do SUS pela Lei nº 8.269, de 29 de dezembro de 2004. Esta lei, contudo, não alterou 

os mecanismos de progressão de carreira, nem o número de classes e níveis previstos.  

Em 2008, a SES MT inicia um processo de discussão para revisão da carreira do estado, a fim de 

adequá-la segundo as diretrizes nacionais da MNNP-SUS. Em 2009, após uma greve geral dos 

servidores do estado, o governador assinou uma lei que previa a negociação imediata de cinco 

carreiras consideradas prioritárias, dentre elas a da saúde. 

Assim, montou-se um Grupo de Trabalho (GT) para revisão do plano de carreira composto 

paritariamente por trabalhadores e gestores da SES, os quais elaboraram um projeto que foi 

encaminhado a SAD. A discussão se deu num espaço formalizado por portaria específica, em 

virtude da inexistência de uma mesa de negociação.  

No segundo momento de negociação, a discussão foi levada a SAD com participação paritária de 

representantes do governo e do sindicato dos trabalhadores. Nesse processo, o plano foi avaliado 

por advogados do Ministério da Saúde, os quais pontuaram algumas modificações que deveriam 

ser realizadas.  



65 
 

 
Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

As negociações foram extensas e perduraram por cerca de dois anos, com ampla participação 

dos trabalhadores, com consulta pública on-line aos servidores. Ao final da elaboração da 

proposta, convocou-se uma assembleia geral com todos os trabalhadores para legitimação e 

aprovação da redação final. O plano foi, então, instituído em 2011, por meio da Lei Complementar 

nº 441, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 25670.  

Cumpre esclarecer que durante a negociação do plano foi realizado estudo de impacto financeiro, 

que à época foi estimado em R$65 milhões/ano. 

Não houve contratação de empresa externa para consultoria na elaboração do plano, e o 

Ministério da Saúde participou apenas por meio de profissional advogado que deu apoio jurídico 

no início da discussão. Todo o plano foi estruturado e implantado com financiamento da SES.  

 

BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

O plano abrange todos os servidores da saúde e ainda inclui parte do pessoal administrativo. Há, 

contudo, cargos administrativos considerados sistêmicos, ou seja, com atuação em qualquer área 

da necessidade do estado. Estes estão alocados em um plano mais amplo.  

Encontram-se enquadrados no plano 100% dos trabalhadores da saúde, correspondentes a 

4.524. Há, ainda, no âmbito da SES, 430 em cargos comissionados e 83 em contratos 

temporários diretamente vinculados à SES. Não se contabilizam aqui os profissionais lotados nas 

OS, cujo quantitativo é de desconhecimento dos gestores.  

 

Enquadramento, cargos e progressão funcional 

A Lei Complementar nº 441, de 24 de outubro de 2011, que institui a Carreira dos Profissionais do 

SUS da SES de Mato Grosso, possibilitou a criação de 9.959 cargos. Atualmente, 45,4% destes 

cargos já foram preenchidos.  
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Tabela 2. 21 -  Denominação dos cargos e quantitativo respectivo previsto segundo a Lei nº 441, de 24 de 
outubro de 2011, do estado de Mato Grosso. Brasil, 2011.  

Cargos N % 

Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS 4103 41,2 
Profissional Técnico de Nível Médio do SUS 1732 17,4 
Profissional Assistente de Nível Médio do SUS 3405 34,2 
Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS 719 7,2 
Total 9959 100,0 
Fonte: Lei nº 441, de 24 de outubro de 2011, Mato Grosso.  
 

A jornada de trabalho prevista no PCCS é de: 30h ou 40h semanais, exceto para médicos e 

dentistas que cumprem 20 horas, podendo estender para 30h ou 40h.  

A progressão funcional considera quatro classes em linha horizontal e doze níveis em estrutura 

vertical. A progressão horizontal se dá por formação em níveis escolares ou qualificação 

profissional e interstício de três anos das Classes A para B e da B para a C, e de cinco anos da C 

para D; a vertical, por sua vez, se dá mediante aprovação em processo de avaliação de 

desempenho anual, com cumprimento de interstício de três anos. 

Os subsídios iniciais são diferenciados a depender do cargo e carga horária executada. A tabela 

seguinte mostra os subsídios iniciais (Classe A, Nível 1) dos cargos em acordo com as cargas 

horárias praticadas. 

Tabela 2. 22 -  Cargos, carga horária e respectivos subsídios iniciais em acordo as tabelas vencimentais de 
inserção no PCCS da SES. Mato Grosso, 2011 

Cargos Carga Horária Subsídio inicial (R$) 

Profissional Técnico de Nível Superior 
40h 4.364,93 
30h 3.273,70 
20h 2.455,36 

Profissional Técnico de Nível Médio e Profissional 
Assistente de Nível Médio 

40h 2.028,23 
30h 1.521,18 

Profissional Apoio em Serviços de Saúde 40h 1.158,99 
30h 869,25 

Fonte: Lei nº 9.538, de 26 de maio de 2011, 2013. 

 

O quadro a seguir apresenta os cargos, classes e respectivos requisitos para progressão funcional 

horizontal. 
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Quadro 2.10 -  Cargos, classes e respectivos requisitos para progressão funcional de profissionais da área da saúde de Mato Grosso, Brasil, 2013 

Cargos 
Classes e requisitos de progressão por capacitação 

A B C D 

Profissional Técnico de 
Nível Superior 

Habilitação em 
nível de grau 
superior 

Curso superior mais 
especialização ou 360h de curso 
de capacitação profissional ou 
residência multiprofissional 

Exigência estabelecidas na Classe B 
mais especialização ou 360h de curso 
de capacitação profissional 

Mestrado ou Doutorado ou PhD ou 
outra graduação ou exigências 
estabelecidas na Classe C mais 
duas especializações 

Profissional Técnico de 
Nível Médio 

Formação de 
nível médio 
técnico 
profissionalizante 

Exigência estabelecida na 
Classe A mais 200 horas de 
qualificação profissional 

Exigência estabelecida na Classe B 
mais 200 horas de qualificação 
profissional 

Exigência estabelecida na Classe 
C mais habilitação de nível 
superior completo ou 360 horas de 
qualificação profissional ou outra 
formação técnica de nível médio ou 
especialização de nível técnico 

Profissional Assistente 
de Nível Médio 

Formação de 
nível médio 

Exigência estabelecida na 
Classe A mais 200 horas de 
qualificação profissional 

Exigência estabelecida na Classe B 
mais 200 horas de qualificação 
profissional ou formação profissional 
técnico de nível auxiliar 

Exigência estabelecida na Classe 
C mais habilitação de nível 
superior completo ou 360 horas de 
qualificação profissional ou 
formação técnica de nível médio ou 
especialização de nível técnico 

Profissional Apoio em 
Serviços de Saúde 

Formação de 
nível 
fundamental 

Exigência estabelecida na 
Classe A mais 100 horas de 
qualificação profissional 

Exigência estabelecida na Classe B 
mais 120 horas de qualificação 
profissional 

Exigência estabelecida na Classe 
C mais 150 horas de qualificação 
profissional ou formação de nível 
médio 

Fonte: Lei nº 441, de 24 de outubro de 2011, 2013 
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Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores 

A SES não permite cessão de profissionais para outras esferas governamentais, apenas 

mobilidade de profissionais lotados em unidades gerenciadas pela SES para unidades 

gerenciadas por Organizações Sociais.  

O plano prevê os seguintes adicionais: por jornada de trabalho em regime de plantão; adicional de 

insalubridade e adicional por trabalho noturno, os quais são incorporados na aposentadoria.  

 

Seguridade Social 

A SES garante sistema previdenciário operacionalizado pelo Fundo Previdenciário do Estado de 

Mato Grosso (FUNPREV). A mesma não prevê seguro/plano de saúde. 

 

BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

O plano engloba processo de avaliação de desempenho (AD), padrão em todo o estado e que foi 

negociado entre os trabalhadores. O processo de AD, embora previsto no Estatuto dos Servidores 

mediante Lei Complementar nº 4, de 1990, foi regulamentado pela nº 80, de 14 de dezembro de 

2000. 

Tal processo é de periodicidade anual e realizada por uma comissão composta por três membros, 

que não podem ter escolaridade inferior a do avaliado, sendo um deles o chefe imediato e outros 

dois servidores lotados na mesma unidade que o avaliado. Prevê avaliação do subordinado pelo 

chefe, e avaliação dos colegas e avaliação do chefe pelo subordinado. A Lei Complementar nº 

441, que criou a carreira da saúde do estado, prevê que a AD contemple autoavaliação, porém 

esta ainda não foi implantada, pois a SES obedece ao processo de AD do estado.  

Os resultados da AD são utilizados apenas para a progressão funcional. Não há incentivo de 

qualificação profissional e não gera mudanças no processo de trabalho.  

A seguir apresenta-se o instrumento de AD utilizado pela SES. 
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Figura 2.7 -  Formulário padrão para avaliação anual de desempenho dos servidores públicos do estado de 
Mato Grosso. Brasil, 2004 
FORMULÁRIO PADRÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO 
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso 
Nome do Servidor:  Matrícula:  
Unidade de Lotação: Data de Nomeação:  
Avaliação Referente ao exercício de: CPF:  

Nº CRITÉRIOS – C SITUAÇÕES OBSERVÁVEIS 
Avaliação 

Pontos (de 0 
até 10) 

C1 COMPORTAMENTO 
NO TRABALHO 

Cumpre a jornada de trabalho.  
Comunica à chefia e aos membros de sua equipe as 
ausências necessárias durante o horário de trabalho. 

 

Cumpre os horários estabelecidos.  

C2 QUALIDADE DO 
TRABALHO 

Realiza os trabalhos sem necessidade de refazê-los em 
função de erros, evitando deixar pendências. 

 

Executa os trabalhos de acordo com as exigências legais, 
determinações e normas aplicáveis. 

 

Ensina o trabalho sob sua responsabilidade a outros 
servidores, quando necessário. 

 

Esclarece dúvidas dos clientes e de outros servidores 
quanto às rotinas sob a sua responsabilidade.  

 

C3 INICIATIVA 

Apresenta sugestões para melhoria das rotinas e dos 
procedimentos referente aos serviços de sua unidade. 

 

Tem a iniciativa de adquirir novos conhecimentos e 
habilidades no seu campo de atuação. 

 

Oferece ajuda quando detecta acúmulo de serviços no 
âmbito de sua unidade. 

 

C4 EFICIÊNCIA 

Executa as tarefas sem necessidade de intervenção do 
superior imediato. 

 

Cumpre as metas pelas quais é responsável  
Cumpre os prazos estabelecidos, entregando as tarefas sob 
a sua responsabilidade no tempo previsto. 

 

C5 RESPONSABILIDADE 

Mantém sigilo profissional de suas atividades e de outras 
que por força de suas atribuições tenha conhecimento. 

 

Compromete-se com as suas tarefas e com as metas 
estabelecidas pelo órgão ou entidade. 

 

Preserva a integridade dos equipamentos sob a sua 
responsabilidade 

 

Pontuação Obtida no Formulário 
 

Média Final do Formulário  
Nome do Avaliador(a): 

                                                                                . 
 

                                                         ,         //         . 
Assinatura: Local e Data 

Fonte: Decreto nº 3.006, de 05 de maio de 2004, 2013 
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BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS 

No que tange ao processo de discussão e negociação da proposta do plano, a maior dificuldade 

foi superar a minimização da negociação com foco apenas na tabela salarial.  

Os pontos negativos do plano apontados pelos gestores foram: possibilidade de progressão 

mediante duas especializações ou nova graduação, o instrumento de avaliação de desempenho e 

não regulamentação da autoavaliação. 

 

Pontos positivos do PCCS 

Os principais ganhos percebidos em função do plano foram: a implantação dos programas de 

saúde do trabalhador: Comissão Local de Saúde do Trabalhador (CLST), Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA); criação das diretrizes da gestão do conhecimento e do Programa de Formação e 

Qualificação Profissional; os adicionais de insalubridade, e de regime de plantão.  

 

Mudanças previstas 

Não há perspectiva atual de mudanças no plano, mas os pontos que precisam ser revistos são: os 

requisitos para progressão na carreira, o processo de AD no que compete à implantação da 

autoavaliação, o instrumento e o uso dos resultados para uma articulação com a melhoria do 

processo de trabalho. 
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Estado da Bahia 

 

A Bahia foi palco da descoberta do Brasil, em 1500, pelos portugueses. É o maior estado da 

região Nordeste, e faz limites com oito estados: Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, da região 

Nordeste; Espírito Santo e Minas Gerais, da região Sudeste e; Tocantins e Goiás, da região 

Centro-Oeste. Atualmente ocupa 6,6% do território nacional com 564.733,177 km², distribuídos 

por 417 municípios. A população, segundo o IBGE (2010) é de 14.016.906 habitantes, com 

estimativa de 15.044.137 habitantes, em 2013. 

Figura 2.8 -  Mapa do estado da Bahia. Brasil, 2013 

 
Fonte: Google, 2013 

De acordo com o dados do censo de 2010 (IBGE), do total da população, pouco mais de 72,1% é 

urbana e 50,9% feminina. Possui uma população idosa de mais de 10% e de menores de cinco 

anos de 9,2%. A população do estado é constituída por 73,0% de pessoas naturais da Bahia.  

Desde 1889, com a proclamação da república, o estado da Bahia teve 51 mandatos para 

governador. Apenas nas eleições de 2010 um governador conseguiu se reeleger 

consecutivamente pelo voto direto, Jaques Wagner, do Partido dos Trabalhadores (PT), que 

ocupa o cargo atualmente. 
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A economia baiana se destaca no Nordeste, sendo responsável por 36% do PIB da região, e no 

Brasil, por contar com o sexto maior PIB entre os estados. Sua economia tem base na 

agropecuária (cacau, pecuária bovina e caprina, principalmente), mineração, indústria e turismo. O 

PIB per capita equivale a R$ 11.007,00 e renda per capita de R$ 481,18. A proporção da 

população ocupada é de 41,7%.  

A taxa de analfabetismo é 16,6% e o IDH de 0,660. A tabela 2.23 apresenta uma síntese de 

indicadores demográficos e socioeconômicos do estado da Bahia. 

Tabela 2. 23 -  Dados demográficos e socioeconômicos do estado da Bahia. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 14.016.906 100 
População masculina 6.878.266 49,1 
População feminina 7.138.640 50,9 

População urbana 10.102.476 72,1 
População até 5 anos 1.289.555 9,2 
População idosa (> 60 anos) 1.457.758 10,4 
Densidade demográfica (hab/km2) 24,82 

Características socioeconômicas N % 

PIB per capita R$ 11.007 
Renda per capita R$ 481,18 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 16,6 
IDH 0,631 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

O estado da Bahia possui 33.088 escolas em funcionamento, entre unidades de educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio. Deste total, 14% são da rede privada. O número total de 

matrículas no ano de 2012 foi de 6.564.554 (INEP; 2013).  

Do total da população do estado, apenas 3,8% possui ensino superior completo. Outros 2,3% da 

população estão cursando a graduação.  

No estado da Bahia, 64 instituições ofertam cursos de ensino superior na área da saúde. Em 

2012, o estado ofereceu 40.068 vagas em 336 cursos, dos quais 63,4% são administrados pelo 

setor privado. Formaram-se 12.762 profissionais de saúde em 2012. Desses, 38,1% graduaram-

se em enfermagem e 1,1% em saúde coletiva. Vide tabela abaixo. 
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Tabela 2. 24 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Bahia, Brasil, 2012 

Graduação 
Cursos Vagas Concluintes 

N % N % N % 
0,53 12 3,6 1.430 3,6 169 1,3 
Ciências Biológicas 53 15,8 3.315 8,3 786 6,2 
Educação Física 52 15,5 5.643 14,1 885 6,9 
Enfermagem 53 15,8 8.130 20,3 4.859 38,1 
Farmácia 21 6,3 1.992 5 633 5 
Fisioterapia 33 9,8 4.628 11,6 1.178 9,2 
Fonoaudiologia 5 1,5 540 1,3 123 1 
Medicina 9 2,7 793 2 631 4,9 
Medicina Veterinária 5 1,5 560 1,4 183 1,4 
Nutrição 21 6,3 2.425 6,1 787 6,2 
Odontologia 10 3 972 2,4 464 3,6 
Psicologia 38 11,3 5.275 13,2 1.061 8,3 
Saúde Coletiva 4 1,2 445 1,1 136 1,1 
Serviço Social 19 5,7 3.860 9,6 852 6,7 
Terapia Ocupacional 1 0,3 60 0,1 15 0,1 
Total 336 100,0 40.068 100,0 12.762 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 
 

O maior percentual de cursos refere-se à graduação de ciências biológicas, não obstante, os 

cursos de graduação em enfermagem ofertam o maior número de vagas, correspondente a 20,3% 

do total; os menores percentuais relacionam-se aos cursos de terapia ocupacional e saúde 

coletiva.  

O mercado de trabalho formal do setor saúde no estado é predominantemente composto por 

enfermeiros (30%) e médicos (28%). A proporção de número de vínculos ativos é menor para 

biomédicos (0,2%). Vide tabela 2.25.  

Tabela 2. 25 -  Número de vínculos formais de emprego ativos, segundo ocupação da saúde. Bahia, Brasil, 
2011 

Ocupação N % 

Assistentes sociais e economistas domésticos 3.034 7,0 
Biólogos e afins 433 1,0 
Biomédicos 101 0,2 
Cirurgiões-dentistas 2.648 6,1 
Enfermeiros 12.950 30,0 
Farmacêuticos 5.070 12,0 
Fisioterapeutas 2.282 5,3 
Médicos 12.159 28,0 
Nutricionistas 1.735 4,0 
Profissionais da educação física 718 1,7 
Psicólogos e psicanalistas 1.504 3,5 
Terapeutas ocupacionais e afins 250 0,6 
Veterinários e zootecnistas 478 1,1 
Total 43.362 100,0 
Fonte: RAIS; EPSM/NESCON/FM/UFMG, 2013 
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A tabela a seguir, que apresenta indicadores de capacidade instalada, aponta maior proporção de 

leitos e estabelecimentos de saúde de natureza privada.  

Tabela 2. 26 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Bahia, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos ( estava invertido) 26.228 6.503 32.731 
Equipamentos existentes 44.658 28.061 72.719 
Estabelecimentos 6.578 7.902 14.480 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 3.803 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 85 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 

 

O estado possui 3.803 equipes de saúde de Atenção Básica, distribuídas por 417 municípios, com 

cobertura populacional pela ESF estimada em 63,4%. No que tange ao Programa Mais Médicos, 

até o mês de outubro de 2013, 41 municípios receberam médicos, totalizando 85 profissionais, 

dos quais 27 foram disponibilizados para a capital, Salvador.  

No ano de 2011, a Bahia apresentou 215.032 nascidos vivos, 3.155 óbitos fetais e 3.612 óbitos 

infantis. O total de óbitos na população geral correspondeu a 78.046; os óbitos por causas 

externas representaram 8,2% e 27,1% do total desses tipos de óbitos em abrangência nacional e 

região Nordeste.  

Tabela 2. 27 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Bahia, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 78.046 
Óbitos infantis 3.612 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 5.122 
Óbitos por causas externas  11.968 
Óbitos fetais 3.155 
Fonte: DATASUS, 2013 

A tabela abaixo apresenta a situação de saúde do estado segundo alguns indicadores 

selecionados. Nota-se alta taxa de partos hospitalares (95,5%), embora a maior parte dos partos 

não sejam do tipo cesáreo, dada a proporção de 38,6% de partos deste tipo. Tal percentual é 

inferior da região Nordeste (44,4%) e Brasil (52,3%). 

O estado possui 100% de cobertura pela vacina BCG e apresentou, em 2010, número de 

internações hospitalares SUS por 100 habitantes superior ao indicador nacional que é de 5,92. O 



75 
 

 
Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

número de consultas médicas SUS por habitante, por sua vez, foi de 2,12, inferior a média 

nacional que é de 2,71. 

Tabela 2. 28 -  Situação de saúde por indicadores selecionados.Tocantins, Brasil, 2010, 2013 

Indicadores N 

Consultas médicas SUS por habitante 2,12 
Número de internações hospitalares SUS por 100 habitantes 6,36 
Proporção de partos hospitalares 95,5 
Proporção de partos cesáreos 38,6 
Cobertura de BCG 100,00 
Beneficiários de planos de saúde* 1.583.342 
Fonte: DATASUS/RIPSA/IDB, 2011; ANS, 2013 
*O termo "beneficiário" refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo; Dados de 
2013. 
 

Secretaria Estadual de Saúde da Bahia 

 

Resultados: apresentação descritiva9  

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

 

Anterior a 2005, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) possuía uma Coordenação 

de Recursos Humanos, vinculada à Diretoria Administrativa da SESAB, porém os processos de 

educação na saúde eram desvinculados desta coordenadoria, estando a cargo da 

Superintendência de Educação Permanente e Comunicação em Saúde (SUPECS), criada em 

1999, e ligada diretamente ao primeiro escalão. Em 2005, a SESAB sofreu reestruturação 

organizacional, e a SUPECS passou a ser denominada Superintendência de Recursos Humanos 

da Saúde (SUPERH), agregando sob a sua responsabilidade os processos de administração e de 

desenvolvimento de RH. 

Atualmente, a SUPERH está no segundo escalão do organograma da SESAB, estando 

diretamente ligada ao gabinete do secretário de saúde. Possui quatro estruturas subordinadas, 

como aponta a figura a seguir. 

  
                                                
9 A entrevista com os gestores da SES da Bahia foi realizada em julho de 2013. 
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Figura 2.9 -  Parte do Organograma da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Brasil, 2013 
 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, 2013. 

 

Segundo os gestores entrevistados, o órgão é responsável por todas as atividades ligadas aos RH 

incluindo a folha de pagamento, porém fazem uma crítica no que concerne à nomenclatura do 

órgão por trazer a expressão   “recursos   humanos   em   saúde”.   Segundo eles, a estrutura e 

organização desse órgão desenvolvem atividades mais amplas e em acordo com o que preconiza 

a SGTES, de tal modo que o mesmo deveria ser denominado de Superintendência de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde. 

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), tal como se denomina no estado da Bahia, 

foi implantado em 2002, por meio da Lei nº 8.361, de 23 de setembro. A partir de 2007 começou-

se a discussão para a revisão do plano. Nesta reformulação, o principal objetivo foi o de agregar a 

avaliação de desempenho para o mecanismo de progressão na carreira.  

Para a revisão do plano se estabeleceu um processo de negociação, mediante conformação de 

uma comissão dentro da mesa setorial de saúde, subordinada à mesa de negociação central, 

vinculada à Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB). Tal comissão foi instituída 

Gabinete do Secretário 
de Estado da Saúde 

Superintendência de 
Recursos Humanos da 

Saúde 

Diretoria de Gestão do 
Trabalho e Educação 

na Saúde 
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pela Portaria nº 3.150, de 31 de outubro de 2007, conformada por gestores e representantes de 

sindicatos dos profissionais de saúde. Cumpre esclarecer que foi contratado um consultor jurídico 

para apoiar a elaboração da primeira versão do plano apresentada ao secretário de saúde, 

contudo, tendo em vista o impacto que o mesmo causaria na folha de pagamento, algumas 

diretrizes não foram consideradas. Não houve por parte do órgão de RH a solicitação de um 

estudo para verificar o impacto financeiro do plano, ficando a cargo da SAEB. Assim, após ampla 

negociação, o PCCV foi reformulado e regulamentado pela Lei nº 11.373, de 05 de fevereiro, de 

2009.  

Em 2012, a mesa setorial da saúde se desdobrou em duas: uma para discutir a pauta de 

reivindicações dos profissionais de saúde, inclusive a revisão do PCCV de 2009; outra específica 

para debater as reivindicações da categoria médica. 

Como resultado dessa discussão foi elaborado o Projeto de Lei (PL) nº 20.004/2012, que previa 

alterações na Lei nº 11.373, de 2009. Tais alterações objetivavam contemplar as propostas 

apresentadas em 2009, mas não incorporadas ao PCCV. O PL foi aprovado e publicado em Diário 

Oficial ainda em novembro de 2012. Foi também criado um plano específico da categoria médica, 

regulamentado pela Lei nº 12.822, de 04 de julho, de 2013.  

Destaca-se que as revisões dos planos foram espelhadas nas diretrizes nacionais da MNNP, 

embora não se tenha conseguido contemplar todas as vertentes.  

 

BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

O plano de carreiras da SESAB abrange todos os trabalhadores exceto os administrativos, que 

estão vinculados ao plano geral do estado (apenas os de nível superior), e os médicos, que 

possuem PCCV específico. A política atual no que compete aos administrativos de nível médio é a 

terceirização quando da necessidade desta categoria. Contudo, há, no quadro da secretaria, 

servidores de nível médio com atuação na área administrativa, que reivindicam sua inserção no 

plano de carreira. 

Atualmente estão enquadrados nos planos cerca de 29 mil servidores, total de servidores da 

SESAB da área da saúde.  
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Com relação as peculiaridade do plano, há o predomínio de profissionais lotados em unidades de 

média e alta complexidade, especificamente na rede hospitalar e centros de referência.  

 

Enquadramento, cargos e progressão funcional 

O enquadramento no PCCV de 2009/2012 dos servidores efetivos já existentes no quadro da 

SESAB se deu em acordo ao tempo de serviço. Para os novos servidores a adesão ao plano é 

obrigatória, constituída por meio de concurso público. Estes critérios também se aplicam ao PCCV 

dos médicos. 

O PL nº 20.004, de 2012, estrutura as carreiras do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de 

Saúde em cargos segundo categoria funcional com suas respectivas classes e níveis:  

o Auxiliar em Serviços de Saúde: 06 classes, compreendendo15 níveis cada; 

o Técnico em Serviços de Saúde: 08 classes, compreendendo 15 níveis cada;  

o Graduação Superior em Serviços de Saúde: 10 classes, compreendendo 15 níveis cada. 

A jornada de trabalho prevista em concursos públicos é de 30h para todos os profissionais, exceto 

sanitaristas que são contratados com carga horária de 40h. Contudo, há possibilidade de 

extensão de carga horária dos demais profissionais dependendo da necessidade dos serviços. 

Em se tratando do PCCV dos médicos e regulador da assistência em saúde, a jornada de trabalho 

estabelecida poderá ser em regime de plantão: um plantão de 24h ou dois de 12h, regime de 

plantão com execução de um plantão de 12h ou regime ambulatorial de 20h. Tais profissionais 

poderão estender a jornada de trabalho caso seja de interesse do profissional e da unidade. 

O quadro a seguir apresenta os cargos e respectiva carga horária e salário base em acordo com o 

PL nº 20.004/2012. 
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Quadro 2.11 -  Cargos segundo jornada de trabalho e salário base previstos nos PCCS da SESAB. Bahia, 
Brasil, 2012 

Cargos Jornada de 
trabalho Salário base (R$) 

Carreiras auxiliares em serviços de saúde 30h 676,21 
40h 1.014,32 

Carreiras técnicas em serviços de saúde 30h 690,70 
40h 1.036,05 

Carreiras de graduação superior em serviços de saúde 30h 841,62 
40h 1.262,43 

Regulador da Assistência em Saúde 30h 1.262,46 
Auditor em Saúde 30h 1.453,70 
Sanitarista 40h 1.683,25 

Médicos e Reguladores da Assistência em Saúde 
12h 2.040,00 
20h 3.400,00 
24h 4.080,00 

Fonte: PL nº 20.004, de 2012; Lei nº12.822, de 2013, 2013 

O desenvolvimento do servidor está previsto para ocorrer verticalmente, em classes, em razão da 

pontuação mínima obtida na avaliação de desempenho individual e institucional e mediante 

qualificação profissional, em que são considerados cursos de qualificação, formação, capacitação 

e aperfeiçoamento, frequência em seminários e outros eventos de natureza técnica ou científica; 

publicação de artigos e outros trabalhos científicos relacionados às atribuições do cargo. Contudo, 

para esta progressão é condição obrigatória o interstício mínimo de 36 meses de efetivo exercício 

no cargo e classe ocupada. 

Para a progressão horizontal, por níveis, prevê-se alcance de pontuação mínima obtida em razão 

da participação em atividades, programas ou projetos prioritários na área de saúde e de condições 

peculiares de trabalho. O cumprimento do interstício mínimo de 24 meses de efetivo exercício é 

imprescindível.  

Cumpre esclarecer que a progressão na carreira dos efetivos da SESAB ainda se dá em acordo 

com o estabelecido pela Lei nº 8.361, de 23 de setembro de 2002, tendo em vista que os 

mecanismos de progressão previstos na Lei nº 11.373, de 2009, já alterada pelo PL nº 

20.004/2012, não foram regulamentados. Desta forma, a progressão ainda tem ocorrido 

horizontalmente por titularidade e avaliação de desempenho, com interstício de três anos.  

 

Discussão de novos planos específicos  

Destaca-se que no âmbito da SES têm sido discutido as carreiras específicas para auditores e 

sanitaristas. No caso dos auditores, os profissionais reivindicam salários semelhantes aos 

percebidos pelos auditores de carreira nacional e almejam ter aumentos salariais na mesma 

proporção.  
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Tal reivindicação partiu do sindicato dos médicos, tendo em vista o extenso número de auditores 

médicos. Por serem médicos, eles almejavam serem incluídos no plano de carreiras específico 

dos médicos. Isto não foi possível, pois a SESAB entende que a função do médico enquanto 

auditor é diferente da função de médico assistencial, o que provocou uma discussão para criação 

de um plano de carreira específica. A discussão está na mesa de negociação e os profissionais já 

apresentaram uma proposta de plano. 

Em se tratando dos sanitaristas, a discussão tem sido motivada, sobretudo, pela entrada dos 

profissionais graduados nos Cursos de Saúde Coletiva no mercado de trabalho. Ademais, eles 

almejam composição salarial diferenciada. 

 

Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores  

A SESAB permite cessão de profissionais com possibilidade de ascensão na carreira, e a 

remuneração pode se dar tanto pelo órgão cessionário como pelo que receberá o servidor, a 

depender da contratualização entre as partes.  

As únicas gratificações previstas no plano dos profissionais da carreira multiprofissional são a 

Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), concedida para todos os profissionais, cujos 

valores dependerão do cargo, a Gratificação pelo Exercício de Preceptoria (GEP), em que se 

incide 30% no salário base, e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), 

referente aos profissionais com ampliação da jornada de trabalho e aos cargos comissionados.  

A SESAB concede ainda os adicionais noturno e de insalubridade.  

Para efeito de aposentadoria incorpora-se a GID para todos os profissionais. Em se tratando da 

GEP e CET incorpora-se apenas se o profissional as estiver percebendo nos últimos 12 meses 

antes da aposentadoria. Isso, pois, para efeito de cálculo da remuneração de inativos contabiliza-

se a média dos salários recebidos pelo efetivo no último ano. 

Em se tratando do PCCV dos médicos, prevê-se a GID, adicional por insalubridade, retribuição 

pelo exercício de atividade de ensino em serviço, adicional por serviço extraordinário, retribuição 

pelo exercício de cargo de provimento temporário, auxílio-natalidade e salário família. 
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Seguridade social 

Com relação à Seguridade Social, a SESAB prevê fundo de aposentadoria pública, o FUNPREV, 

e assistência à saúde por meio da PLANSERV. 

 

BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A avaliação de desempenho da SESAB foi instituída em agosto de 2011 pelo Decreto nº 13.191. 

Ela prevê a avaliação institucional, com peso de 60%, mediante contabilização da produção das 

unidades e avaliação individual, com peso de 40%, que considera exclusivamente a assiduidade 

do profissional.  

A avaliação institucional se dá trimestralmente e a individual mensalmente, tendo em vista que o 

único critério é a assiduidade. Destes processos, resulta uma nota que servirá para concessão da 

Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID).  

 

BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS  

Segundo os respondentes, o grande desafio em relação à viabilização de qualquer proposta gira 

em torno da questão do financiamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi apontada como um 

grande entrave à autonomia e flexibilidade orçamentária, o que contribuiu para inviabilizar às 

reivindicações dos trabalhadores.  

 

Pontos positivos do PCCS 

A questão salarial foi apontada como um dos principais ganhos. Com a discussão do plano houve 

ainda a abertura para o diálogo com os trabalhadores e isso contribuiu, inclusive, para a discussão 

e implantação do programa de Saúde do Trabalhador. 
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Outros pontos citados foram: a consideração do tempo de serviço para enquadramento no plano, 

a possibilidade de ascender na carreira por outras maneiras, a gratificação como forma de 

valorização do trabalhador, e a extensão dos benefícios para os pensionistas, sobretudo no que 

compete a correção dos vencimentos.  

 

Mudanças previstas 

Prevê-se a regulamentação dos indicadores para avaliação de desempenho que atualmente 

considera apenas a produção de serviços na avaliação institucional, e a assiduidade, na avaliação 

individual. 
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Município de Recife 

 

A criação do município de Recife remonta o contexto histórico da colonização do Brasil pelos 

portugueses. Chegou a ser a capital do Brasil Holandês por 24 anos quando da invasão 

holandesa. 

Hoje constitui-se da capital do estado de Pernambuco, abrigando 1.537.704 habitantes, em uma 

área territorial de 217,494 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 7.180,23 

hab/km², segundo dados do IBGE, de 2010. Sua população já foi estimada em 1.599.513, em 

2013.  

Figura 2.10 -  Mapa do município de Recife. Brasil, 2013 

 
Fonte: Google, 2013 

A população é 100% urbana, com percentual de mulheres de 58,3%. Possui uma população idosa 

de 11,8% e de menores de cinco anos de 7,6%.  

Recife atualmente é administrada pelo prefeito Geraldo Júlio de Mello Filho, o qual está em seu 

primeiro mandato e é coligado ao PSB. O mandato anterior foi executado por João Paulo Lima e 

Silva, do PT, que ficou no cargo por dois mandatos consecutivos. 
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A economia recifense se baseia principalmente no comércio e serviços. Apresentou PIB de R$ 30 

bilhões em 2010, um terço do PIB estadual, e PIB per capita de R$ 19.540,20. O percentual de 

população ocupada com mais de 10 anos de idade foi de 43,8%, em 2010. 

Do total de domicílios particulares existentes, 26,5% possuem abastecimento de água por rede 

geral. 

A taxa de analfabetismo é de 7,1% e o IDH de 0,772. A tabela a seguir apresenta uma síntese de 

indicadores demográficos e socioeconômicos do município. 

Tabela 2. 29 -  Dados demográficos e socioeconômicos do município de Recife. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 1.537.704 100,0 
População masculina 709.819 46,2 
População feminina 827.885 53,8 

População urbana 1.537.704 100,0 
População até 5 anos 116.866 7,6 
População idosa (> 60 anos) 181.449 11,8 
Densidade demográfica (hab/km2) 7.039,64 

Características socioeconômicas N % 

PIB per capita R$ 19.540,20 
Renda per capita R$ 894,00 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 7,1 
IDH 0,772 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

O município possui 18 instituições que ofertam cursos de nível superior na área da saúde (n=74), 

dos quais 66% são de dependência do setor privado. No ano de 2012, o município ofereceu 

11.085 vagas em cursos de graduação da saúde e formou 3.911 profissionais, dentre eles 379 

médicos e 1.009 enfermeiros. 
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Tabela 2. 30 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Recife, Brasil, 2012 

Graduação 
Cursos Vagas Concluintes 

N % N % N % 

Biomedicina 3 3,8 450 4,1 108 2,8 
Ciências Biológicas 11 14,1 1.033 9,3 436 11,1 
Educação Física 11 14,1 1.834 16,5 418 10,7 
Enfermagem 10 12,8 2.044 18,4 1009 25,8 
Farmácia 3 3,8 650 5,9 130 3,3 
Fisioterapia 9 11,5 1.163 10,5 480 12,3 
Fonoaudiologia 3 3,8 60 0,5 20 0,5 
Medicina 4 5,1 530 4,8 379 9,7 
Medicina Veterinária 1 1,3 100 0,9 80 2 
Nutrição 4 5,1 960 8,7 154 3,9 
Odontologia 5 6,4 570 5,1 192 4,9 
Psicologia 8 10,3 1.125 10,1 330 8,4 
Serviço Social 4 5,1 530 4,8 140 3,6 
Terapia Ocupacional 2 2,6 36 0,3 35 0,9 
Total 78 100,0 11.085 100,0 3.911 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 

 

O maior percentual de cursos refere-se à graduação de ciências biológicas, e o maior número de 

vagas e de concluintes foi ofertado pela enfermagem; os menores percentuais de cursos foram 

ofertados pela medicina veterinária e terapia ocupacional. 

Segundo dados do CNES (2013), há, no município de Recife, 12.423 profissionais de nível 

superior atuando na área da saúde. Desse total, 5.369 são médicos. Quando se verificam os 

vínculos, estes valores tornam-se sobremaneira superiores. O número de vínculos médicos, em 

2009 foi de 14.835, dos quais 9.364 atende ao SUS. Vide tabela abaixo. 
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Tabela 2. 31 -  Vínculos profissionais de recursos humanos em saúde, segundo categorias selecionadas. 
Recife, dez/2009 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende 
ao SUS 

Prof/1.000 
hab 

Prof 
SUS/1.000 

hab 
Médicos 14.835 9.364 5.471 9,5 6,0 
.. Anestesista 810 761 49 0,5 0,5 
.. Cirurgião Geral 1.166 667 499 0,7 0,4 
.. Clínico Geral 1.947 1.307 640 1,2 0,8 
..Gineco Obstetra 1.303 678 625 0,8 0,4 
.. Médico de Família 255 255 - 0,2 0,2 
.. Pediatra 1.528 1.039 489 1,0 0,7 
.. Psiquiatra 251 217 34 0,2 0,1 
.. Radiologista 614 381 233 0,4 0,2 
Cirurgião dentista 1.469 527 942 0,9 0,3 
Enfermeiro 2.700 2.381 319 1,7 1,5 
Fisioterapeuta 749 383 366 0,5 0,2 
Fonoaudiólogo 276 131 145 0,2 0,1 
Nutricionista 321 257 64 0,2 0,2 
Farmacêutico 516 460 56 0,3 0,3 
Assistente social 345 339 6 0,2 0,2 
Psicólogo 602 355 247 0,4 0,2 
Auxiliar de Enfermagem 7.495 6.124 1.371 4,8 3,9 
Técnico de Enfermagem 2.611 2.475 136 1,7 1,6 
Fonte: CNES, 2013. 

A tabela, a seguir, que apresenta indicadores de capacidade instalada, aponta maior proporção de 

leitos e equipamentos de natureza pública, vinculados ao SUS. No que refere ao número de 

estabelecimentos, no entanto, 86% são de administração privada.  

Tabela 2. 32 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Alagoas, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos 6.947 2.814 9.761 
Equipamentos 14.718 9.619 24.337 
Estabelecimentos 295 1.812 2.107 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 335 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 09 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 

O estado possui 335 equipes de saúde de atenção básica com cobertura populacional pela ESF 

estimada em 73%. Até outubro de 2013, o município havia recebido nove profissionais médicos 

pelo Programa Mais Médicos. 

No ano de 2011, Recife apresentou 2.218 nascidos vivos, contra 232 óbitos fetais e 279 óbitos 

infantis. O número de mulheres em idade fértil e óbitos maternos foi igual a 607.  



87 
 

 
Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Tabela 2. 33 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Alagoas, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 10.850 
Óbitos infantis 279 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 607 
Óbitos por causas externas  1.512 
Óbitos fetais 232 
Fonte: DATASUS, 2013 

 

Resultados: apresentação descritiva10  

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

 

A SMS Recife possui órgão específico de RH, denominado Secretaria de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde, cuja área foi criada há cerca de 10 anos e está diretamente ligado à 

Secretária de Saúde. Todas as funções relacionadas à gestão de RH são desenvolvidas no 

âmbito deste órgão, exceto a folha de pagamento, que é realizada pela Secretaria de 

Administração.  

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

Por meio da Lei nº 16.959, de 04 de fevereiro de 2004 foi instituído o primeiro PCCV especifico da 

saúde da prefeitura de Recife. Em 2012, a Lei nº 17.772 criou o Plano de Cargos, Carreiras, 

Desenvolvimento e Vencimentos (PCCDV) a fim de contornar as fragilidades do plano anterior. 

Contudo, o plano de 2004 não foi revogado e atualmente coexistem os dois planos de carreira. 

Quando da criação do novo plano, os trabalhadores mais antigos puderam optar em migrar ou 

permanecer vinculado ao plano anterior. Os trabalhadores inseridos na prefeitura, desde 2012, já 

são enquadrados no novo plano vigente.  

                                                
10 Entrevista com gestor realizada em julho de 2013. 
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A formulação do plano de cargos, carreiras e salários de 2012 foi participada entre gestores e 

trabalhadores da saúde, sendo discutido na mesa de negociação, que criou uma comissão 

específica para a discussão do plano por meio de um GT. Instituído em 2008, foi composto por 

representantes da gestão e das seguintes entidades: Sindicato dos Servidores e Empregados 

Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta da Cidade do Recife (SINDSEPRE), 

Sindicato dos Assistentes Sociais de Pernambuco (SINDASPE) e Sindicato dos Farmacêuticos no 

Estado de Pernambuco (SINFARPE). 

A partir de 2010, a composição do GT se alterou, sendo composta por: Sindicato dos Agentes 

Comunitários de Saúde do Estado de Pernambuco – (SINDACS), Associação dos Servidores da 

Vigilância Sanitária do Recife (AVISAR), Sindicato de Psicólogos do Estado de Pernambuco 

(PSICOSIND), Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de PE (SATENPE), Sindicato 

dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais (SINFITO), Sindicato dos Médicos do Estado de 

Pernambuco (SIMEPE), Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco (SEEPE), Sindicato 

dos Servidores de Saúde (SINDSAUDE), SINFARPE e Sindicato dos Odontologistas no Estado de 

Pernambuco (SOEPE). 

Os médicos e enfermeiros se desvincularam do PCCV da saúde em 2009; um ano depois, outras 

categorias fizeram o mesmo. A ideia central do grupo de discussão para a elaboração do novo 

plano, que durou cerca de três anos, era reformular a lei de 2004, contudo, o setor jurídico 

municipal optou por não revogá-la e manter dois planos vigentes. O entrevistado destacou que a 

Lei nº 17.772/2012 foi elaborada pelos próprios gestores, e, por esse motivo, muitas solicitações 

não foram incorporadas ao plano, principalmente por conta do grande impacto financeiro estimado 

em seis milhões, a lei de 2004 não foi revogada. 

Para a elaboração do plano não houve, segundo o respondente, apoio ou consultoria, embora a 

SMS tenha demonstrado interesse em receber tal apoio. A proposta tomou como base as 

diretrizes nacionais da MNNP-SUS. 

 

BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

Os planos de 2004 e 2012 são específicos para a saúde, porém ambos não abrangem os 

profissionais administrativos e de apoio.  
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Cumpre destacar que, no tocante às mudanças entre os cargos previstos no plano de 2004 e de 

2012, nesse foram incorporados os profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate a Endemias.  

Há discussão de plano de carreira específico para os profissionais de Vigilância Sanitária, contudo 

ainda não existe nenhuma proposta concreta. 

O quadro atual da secretaria municipal de saúde é de 10.935, dos quais 8.472 são efetivos. Cerca 

de 80% dos efetivos aderiram ao plano de 2012 e, desses, quase que a totalidade já se encontra 

enquadrados. 

No que se refere ao predomínio de profissionais em algum nível de complexidade do SUS, não há 

grandes diferenças, sendo que o ingresso no plano se dá via concurso ou seleção simplificada, no 

caso dos Agentes Comunitários de Saúde. 

 

Enquadramento, cargos e progressão funcional 

Dada a existência do plano anterior de 2004, os profissionais vinculados à ele puderam optar por 

migrar ou não para o novo plano implementado em 2012. A adesão ao novo plano foi estabelecido 

com base no tempo de serviço, sendo aplicada uma progressão equivalente a uma progressão 

por mérito para cada 3 (três) anos de efetivo exercício. Já os trabalhadores recentes, com entrada 

a partir de 2012, já são enquadrados no novo plano, com inserção na faixa inicial de vencimentos, 

da primeira classe, da primeira tabela vencimental. 

A migração entre os planos se deu de maneira um pouco confusa, pois para os gestores foi difícil 

identificar, e da mesma forma comunicar aos servidores, as possíveis vantagens e desvantagens 

do plano de 2012. 

Uma das alterações se refere a incorporação de quinquênio, que agrega 5% do salário base, a 

cada cinco anos. Tal gratificação, uma vez incorporada ao salário base, agregava valor quando do 

aumento salarial. Aqueles servidores que optassem por migrar de plano, perderiam esta 

gratificação como incorporação ao salário, e passariam a recebê-la como vantagem pessoal, de 

modo que sobre esta não mais incidiria aumento. Por este motivo, alguns dos servidores optaram 

por se manter vinculados ao plano de 2004.  

Por outro lado, algumas categorias profissionais migraram por completo do plano de 2004 para o 

de 2012. Deste modo, seus respectivos cargos previstos no plano anterior foram extintos por meio 

de leis específicas, quais sejam: médico (20h e 40h), médico do trabalho (20h), cirurgião dentista 
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(20h e 40h), enfermeiro (30h e 40h) e auxiliares e técnicos de enfermagem (30h), em 2009; 

médico veterinário (30h), engenheiro de segurança do trabalho (30h), químico (30h) e auxiliar de 

enfermagem (40h), em 2010. 

Destes profissionais excluídos, alguns retornaram para inserção no plano de 2012: médico (20h e 

40h), médico do trabalho (20h), cirurgião dentista (20h e 40h), enfermeiro (30h e 40h) e auxiliares 

e técnicos de enfermagem (30h e 40h).  

O plano atual não prevê dedicação exclusiva, sendo que a carga horária varia entre 20h, 30h e 

40h semanais a depender dos profissionais e áreas de atuação. O mesmo agrupa 35 cargos, 

cujas carreiras ascendem verticalmente e horizontalmente por mecanismos de progressão por 

mérito, por qualificação e tempo de serviço. 

Na progressão por mérito (horizontal) prevê-se dez faixas, as quais devem ser percorridas 

segundo interstício de três anos entre si, e aproveitamento médio mínimo de 70% na avaliação de 

desempenho neste período, com percentual aplicado de 1,4% aos vencimentos do servidor. Na 

progressão por qualificação (vertical), consideram-se nove classes pelas quais se pode ascender 

mediante interstício de quatro anos, aproveitamento médio mínimo de 70% na avaliação de 

desempenho neste período e pontuação mínima exigida no quadro de qualificação, exposto 

abaixo, com percentual aplicado de 4,5% aos vencimentos do servidor.  
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Quadro 2.12 -  Pontuação por modalidade de qualificação e carga horária exigida para contagem de pontos para qualificação por mérito na carreira dos 
profissionais de saúde. Recife, 2012 

Qualificação / Comprovação Critério Pontos Pontuação 
Máxima 

1.Cursos de Atualização para cada 40h 05 10 
2.Cursos de Aperfeiçoamento  para cada 180 h 10 10 
3. Cursos, seminários e oficinas realizados, promovidos ou articuladas pela Secretaria 
de Saúde  somatório de 20h 2 10 

4.Trabalhos Científicos Apresentados em Eventos Oficiais  por trabalho 02 10 
5. Apresentação de Experiências em Eventos  por apresentação 05 20 
6. Artigos ou capítulos de livros publicados sobre experiência de atuação na saúde 
pública por publicação 10 20 

7.Instrutoria e coordenação de cursos previstos no Programa de Qualificação 
Profissional / SUS  para cada 8h 2 20 

8.Exercício de cargos comissionados ocupados exclusivamente na SMS do Recife  por ano no cargo 10 30 
9.Participação em grupos, equipes, comissões e projetos especiais, formalizados por 
ato oficial  por participação 05 10 

10.Participação em campanhas oficiais de saúde· por participação 02 10 
11.Participação como membro efetivo ou suplente em Conselho Gestor de Saúde  por mandato 5 5 
12.Atuação em serviço emergência/urgência por ano 5 10 
13.Permanência em unidade de difícil acesso por ano 5 10 
14.Preceptoria ou supervisão de Estágio Curricular  por ano 5 10 
15.Preceptoria de Programa de Residência  por ano 5 20 
16. Participação em equipes de preceptoria de estudantes de graduação da Unidade mínimo de 2 estudantes por semestre 5 15 
17. Participação nas reuniões de Fóruns de Microrregião de Saúde  80% de participação anual 5 5 
18. Curso Técnico por diploma 10 10 
19. Especialização Técnica por diploma 20 20 
20. Graduação por diploma 15 15 
21. Residência por certificado 30 30 
22.Especialização por certificado 20 20 
23.Especialização  por certificado 30 30 
24.Mestrado; Doutorado e/ou pós-doutorado por diploma 30 30 

Fonte: Quadro adaptado da Lei nº 17.772, 2012. Recife. 
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Há, ainda, a progressão por tempo de serviço, prevista para ocorrer a cada cinco anos, a qual 

prevê alteração de tabela vencimental, com percentual aplicado de 0,97588%. Tal progressão se 

dá independente das pontuações obtidas nas progressões por mérito e por qualificação. 

As principais diferenças no que concerne aos mecanismos de avanço na carreira e dos termos 

percentuais de progressão estão expostos no quadro a seguir: 

Quadro 2.13 -  Comparativo dos mecanismos de avanço na carreira e percentuais de progressão dos 
planos específicos da saúde instituídos em 2004 e 2012. Recife, 2004; 2012 

2004 2012 
Mecanismos de avanço na 

carreira 
Percentuais de 

progressão 
Mecanismos de avanço 

na carreira 
Percentuais de 

progressão 
Progressão Horizontal Progressão por Mérito (horizontal) 

A cada 3 anos ou a cada 2 anos 
caso tenha avaliação de 
desempenho igual ou superior a 
90% 

1,48% (nível 
médio, técnico e 
fundamental); 1,3% 
(nível superior) 

A cada 3 anos mediante 
avaliação de 
desempenho com média 
de 70% 

1,4% (para todos) 

Progressão Vertical Progressão por Qualificação (vertical) 

A cada 4 anos mediante avaliação 
de desempenho com média de 
80% e atingir os pontos na tabela 
de qualificação. 

11,23% (nível 
médio, técnico e 
fundamental); 
9,96% (nível 
superior) 

A cada 4 anos mediante 
avaliação de 
desempenho com média 
de 70% e atingir os 
pontos na tabela de 
qualificação. 

4,5% (para todos) 

- 

Progressão por tempo de Serviço 
(tabela vencimental) 

A cada 5 anos 
automaticamente por 
critério de fidelização do 
servidor ao município. 

0,095788% (para todos) 

Valores pagos por cada 
progressão  

Ganho no final da carreira 
68,38% (nível médio, técnico e fundamental); 58,31% 
(nível superior) 70,84% (para todos) 
Fonte: Lei 16.959, 2004; Lei 17.772, 2012, Recife. 
 
 

Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores  

A SMS Recife permite a cessão de trabalhadores enquadrados, porém, durante o período em que 

o servidor permanecer fora do seu órgão de origem, a sua carreira ficará estagnada até o seu 

retorno. Logo, o período de cessão não é contabilizado como tempo de serviço. A 

responsabilidade pela remuneração do profissional cedido dependerá da pactuação realizada para 

cada caso específico. 

A remuneração mensal agrega o salário base acrescido do Adicional de Desempenho (baseado 

em produtividade) para os profissionais de 20h e 30h. Para os que cumprem 40h, soma-se ainda 

o vale refeição.  
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Prevê-se ainda adicional de insalubridade em acordo ao grau de exposição que o profissional está 

sujeito no seu local de trabalho: mínimo, médio e máximo, para os quais os valores fixados, em 

2013, foram: R$ 67,80, R$ 135,60 e R$ 271,20, nesta ordem. 

Prevê-se ainda uma gratificação para os profissionais da Saúde da Família, com exceção dos 

ACS, a qual é percebida segundo o percentual de alcance das metas determinadas para cada 

profissional. Vide quadro abaixo. 

Quadro 2.14 -  Percentual de percepção do adicional de desempenho da ESF segundo alcance das metas 
estabelecidas. Recife, 2013 
% de alcance das metas % de pagamento do adicional de desempenho 

Acima de 80% 100% 
De 50% a 80% 70% 
Abaixo de 50% Não recebe 
Fonte: Secretaria de Saúde do Recife. Diretoria Geral de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, 2013 
 

Há, ainda, adicional noturno e adicional de plantão. Entretanto, apenas o adicional de 

desempenho para a Saúde da Família (após cinco anos de serviço) e insalubridade incorporam 

para a aposentadoria, segundo o respondente.  

 

Seguridade social 

Com relação às condições de seguridade social, o PCCS da SMS Recife garante uma previdência 

pública que é o RECIPREV. O plano, contudo, não garante seguro/plano de saúde e assistência 

odontológica.  
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BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

O PCCS da SMS Recife prevê a Avaliação de Desempenho, porém esta ainda não foi implantada. 

O processo de construção da AD foi negociado com os trabalhadores e prevê avaliação do 

subordinado pela chefia.  

A previsão é que a periodicidade da AD seja anual e os resultados desta contribuirá para a 

qualificação e a ascensão no cargo. 

A proposta para o instrumento da AD existe, mas ainda está em fase de definição de indicadores.  

 
Figura 2.11 -  Fluxograma explicativo do processo de avaliação de desempenho em construção no 
município de Recife. Brasil, 2013 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de saúde de Recife, 2013 
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BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS  

Segundo o gestor entrevistado, uma das grandes dificuldades sentidas no decorrer da elaboração 

do plano foi a ausência de assessoria jurídica e a falta ou desconhecimento de outras 

experiências que pudessem subsidiar a elaboração do plano.  

Como pontos negativos do plano, citou a possibilidade de adesão ao plano ser opcional, tendo em 

vista as inúmeras dúvidas e o entendimento não muito claro das principais vantagens e 

desvantagens. Outro ponto negativo foi a não inclusão dos administrativos no plano. 

 

Pontos positivos do PCCS 

Como principais ganhos percebidos, o gestor entrevistado apontou modificações possibilitadas 

pelo plano de 2012, não previstas no de 2004: a contabilização do estágio probatório, de três 

anos, para a carreira; a inclusão dos ACS e ACE representou um ganho para o setor; aumento do 

percentual de ganho ao fim da carreira, a diminuição da pontuação média da AD considerada para 

progressão de 80% para 70%.  

 

Mudanças previstas no plano  

Algumas mudanças de redação da lei estão previstas, além da questão da inclusão de alguns 

critérios na tabela da qualificação. Outra proposta é a possibilidade do quinquênio não ficar mais 

estagnado. 
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Município de Guarulhos 

 

Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560 com o nome de Nossa Senhora da Conceição. 

Em 1880, foi elevada à Província de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos. Apenas em 

1906 uma lei estadual determinou que Guarulhos recebesse a denominação de cidade.  

Localiza-se na região Sudeste, no estado de São Paulo. É a segunda cidade mais populosa do 

estado, com 1.221.979 habitantes, segundo apurou o IBGE em 2010. Possui área territorial de 

318 km2, e densidade demográfica de 3.834,51 hab/km2.  

Figura 2.12 -  Mapa do município de Guarulhos. Brasil, 2013 

 
 

Fonte: Geoprocessamento, UNG, 2013 

Guarulhos possui população 100% urbana, com predominância do sexo feminino (51,3%); 

população idosa de 8,2% e de menores de cinco anos de 8,9%.  

O atual prefeito de Guarulhos é Sebastião Alves de Almeida, do PT, que está em seu segundo 

mandato. Seu antecessor também exerceu dois mandatos consecutivos, sendo também do PT. 
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A economia de Guarulhos baseia-se principalmente nos serviços e na indústria. O PIB per capita 

equivale a R$ 30.383,43 e renda per capita de R$ 666,00. A proporção da população ocupada é 

de 51,5%.  

A taxa de analfabetismo é de 4,1% e o IDH de 0,763. A tabela abaixo apresenta uma síntese de 

indicadores demográficos e socioeconômicos de Guarulhos. 

Tabela 2. 34 -  Dados demográficos e socioeconômicos do município de Guarulhos. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 1.221.979 100,0 
População masculina 595.043 48,7 
População feminina 626.936 51,3 

População urbana 1.221.979 100,0 
População até 5 anos 109.052 8,9 
População idosa (> 60 anos) 997.96 8,2 
Densidade demográfica (hab/km2) 3.834,51 

Características socioeconômicas N % 

PIB per capita R$ 30.383,43 
Renda per capita R$ 666,00 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 4,1 
IDH 0,763 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

O município possui 847 escolas de ensino fundamental, médio e pré-escolar. Deste total, 56,0% 

são da rede privada. Possui ainda 05 instituições de ensino superior que ofertam 32 cursos na 

área da saúde, os quais são todos de dependência do setor privado. No ano de 2012, o município 

ofereceu 6.155 vagas em cursos de graduação da saúde e formou 1.122 profissionais, dentre eles 

197 enfermeiros e 169 psicólogos. Vide tabela abaixo. 

Tabela 2. 35 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Guarulhos, Brasil, 
2012 

Graduação Cursos Vagas  Concluintes 
N % N % N % 

Ciências Biológicas 7 21,9 1.320 21,4 51 4,5 
Educação Física 5 15,6 1.195 19,4 120 10,7 
Biomedicina 2 6,3 390 6,3 14 1,2 
Enfermagem 4 12,5 710 11,5 197 17,6 
Farmácia 3 9,4 470 7,6 174 15,5 
Fisioterapia 2 6,3 200 3,2 31 2,8 
Fonoaudiologia 1 3,1 100 1,6 13 1,2 
Medicina Veterinária 1 3,1 150 2,4 30 2,7 
Nutrição 2 6,3 380 6,2 127 11,3 
Odontologia 2 6,3 400 6,5 89 7,9 
Psicologia 2 6,3 520 8,4 169 15,1 
Serviço Social 1 3,1 320 5,2 107 9,5 
Total 32 100,0 6.155 100,0 1.122 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 
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O maior percentual de cursos e vagas refere-se à graduação de ciências biológicas, enquanto os 

menores relacionam-se aos cursos de fonoaudiologia, veterinária e serviço social.  

O mercado de trabalho formal do setor saúde no município é predominantemente composto por 

postos de trabalho médicos e auxiliares de enfermagem. A proporção de número de vínculos 

ativos é menor para nutricionistas. Vide tabela a seguir. 

Tabela 2. 36 -  Vínculos profissionais de recursos humanos em saúde, segundo categorias selecionadas. 
Guarulhos, dez/2009 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não 
atende ao 

SUS 
Prof/1.000 

hab 
Prof 

SUS/1.000 
hab 

Médicos 4.870 3.087 1.783 3,7 2,4 
.. Anestesista 202 169 33 0,2 0,1 
.. Cirurgião Geral 333 249 84 0,3 0,2 
.. Clínico Geral 1.105 872 233 0,9 0,7 
.. Gineco Obstetra 569 273 296 0,4 0,2 
.. Médico de Família 66 65 1 0,1 0,1 
.. Pediatra 554 417 137 0,4 0,3 
.. Psiquiatra 57 45 12 0,0 0,0 
.. Radiologista 203 110 93 0,2 0,1 
Cirurgião dentista 607 289 318 0,5 0,2 
Enfermeiro 934 820 114 0,7 0,6 
Fisioterapeuta 190 106 84 0,1 0,1 
Fonoaudiólogo 88 53 35 0,1 0,0 
Nutricionista 56 46 10 0,0 0,0 
Farmacêutico 95 87 8 0,1 0,1 
Assistente social 151 150 1 0,1 0,1 
Psicólogo 187 137 50 0,1 0,1 
Auxiliar de Enfermagem 3.637 3.090 547 2,8 2,4 
Técnico de Enfermagem 246 198 48 0,2 0,2 
Fonte: IBGE, 2013 

Indicadores de capacidade instalada apontam maior proporção de leitos (80,6%), equipamentos 

(57,7%) e estabelecimentos de saúde (52,4%) de natureza pública, vinculados ao SUS. Contudo, 

observa-se quase que um equilíbrio de número de equipamentos e estabelecimentos entre as 

esferas pública e privada. 

Tabela 2. 37 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Alagoas, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos 1.463 591 2.054 
Equipamentos existentes 734 4.280 5.014 
Estabelecimentos 216 838 1.054 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 144 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 01 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 
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O município possui 144 equipes de saúde de Atenção Básica com cobertura populacional pela 

ESF estimada em 23,54%.  

No ano de 2011 o número de nascidos vivos foi de 20.875. O número de óbitos infantis, por sua 

vez, foi de 263 e o de óbitos fetais de 155.  

Tabela 2. 38 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Guarulhos, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 6.930 
Óbitos infantis 263 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 464 
Óbitos por causas externas  812 
Óbitos fetais 155 
Fonte: DATASUS, 2013 

No ano de 2011, a taxa de natalidade foi de 16,85%, a de fecundidade 57,28% e a proporção de 

partos cesáreos foi de 56,45%.  

 

Resultados: apresentação descritiva11  

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

 

A SMS Guarulhos possui órgão específico de RH, denominado Departamento de Recursos 

Humanos da Saúde, criado em 2005. O órgão está diretamente ligado à SMS e possui duas 

divisões: Gestão do Trabalho, responsável pelo planejamento e dimensionamento da força de 

trabalho, PCCS, avaliação de desempenho, processos seletivos, controle e frequência de 

profissionais e outros; Gestão da Educação que se responsabiliza pelos processos de 

capacitação, educação permanente e continuada e integração ensino-serviço.  

A Secretaria de Administração trata apenas do pagamento dos profissionais e do 

acompanhamento e operacionalização de concursos públicos. 

  

                                                
11 Entrevista realizada em agosto de 2013. 
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BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

A Prefeitura de Guarulhos intencionava elaborar um plano de carreira geral para a prefeitura, no 

qual se enquadrariam todos os servidores municipais. Para tanto, foi solicitado estudo de 

viabilidade à Fundação Getúlio Vargas. Contudo, o plano ficou inviabilizado por razões 

orçamentárias. Gestores da saúde pleitearam, então, a criação de um plano específico da saúde, 

cuja proposta foi apresentada, em 2007, à Secretaria de Administração.  

Para discussão do plano específico da saúde, criou-se comissão específica “informal” com o 

secretário de saúde, de administração, diretora da gestão de pessoas e outros profissionais da 

esfera jurídica, orçamento, financeiro e do âmbito da gestão de pessoas. Para o estudo da 

viabilidade de implantação, partiu-se do estudo de viabilidade realizado pela FGV, que foi revisto, 

pois a proposta não se adequava as necessidades da SMS.  

A proposta, após ter sido elaborada, foi levada para as reuniões com o Conselho Municipal de 

Saúde (CMS), no qual o sindicato dos trabalhadores de saúde tem assento. A discussão não se 

deu na mesa, mas houve uma margem de negociação com os representantes dos trabalhadores e 

aprovação final no CMS.  

Cumpre esclarecer que Guarulhos possui uma mesa de negociação de âmbito geral da prefeitura, 

a qual está sob a coordenação da Secretaria de Administração. Mas, há a ideia de se buscar a 

implantação de uma mesa específica de saúde. 

À época da elaboração da proposta realizou-se estudo de impacto financeiro, que apontou a 

necessidade de remodelamento do plano. O impacto inicial na folha foi de 21%, para um universo 

de cerca de 5.200 trabalhadores.  

O plano foi instituído pela Lei nº 6.359, de 03 de abril de 2008 e revisado, em 2011, com 

regulamentação pela Lei nº 6.820, de 28 de março. 
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BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

O plano não agrega todos os 7 mil profissionais que atuam na saúde, pois há uma parcela que é 

considerada do quadro geral, podendo atuar em qualquer secretaria. Não abrange o quadro 

administrativo, com exceção do cargo de atendente SUS cujo profissional desempenha funções 

administrativas e de apoio: acolhimento, marcação de consultas, alimentação do sistema de 

informação. Neste cargo estão enquadrados cerca de 500 profissionais.  

A partir de 2011, após revisão do plano, ele passou a abranger também os ACS. Na época da 

proposta inicial do plano esses profissionais não estavam contemplados, até mesmo porque 

quando da edição da Emenda 51, de fevereiro de 2006, o plano já estava estruturado com o 

impacto orçamentário favorável, e não se teria tempo hábil para incorporá-los. Para tal, se fazia 

necessário organizar e aplicar processo seletivo público como prevê a emenda.  

Assim, optou-se por criar a função de ACS no quadro da prefeitura e se iniciou o processo de 

remontagem dos processos seletivos. Os profissionais já admitidos em processo seletivo anterior 

à emenda permaneceram (n=450), os demais tiveram de passar por novo processo de seleção. 

Atualmente conta-se com 700 ACS. Os novos processos seletivos já desencadeiam o 

enquadramento automático no plano. 

Todos os demais profissionais são incorporados via concurso público com adesão imediata ao 

plano de carreira, e vinculação via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O estágio probatório 

é executado durante os primeiros 90 dias. 

Destaca-se que o plano foi elaborado com base nas diretrizes nacionais da MNNP, contudo, a 

SMS optou por ampliar o número de cargos, já que não se adequava a realidade do município. 

Segundo os gestores, não houve embate com a categoria médica por dois principais motivos: a 

não participação da categoria na discussão do plano e a proposta do plano já previa 

diferenciamento da categoria, com salário na média de mercado. Por outro lado, à época da 

revisão do plano, em 2011, a categoria se inseriu na discussão e passou a fazer reivindicações. 

Segundo os gestores entrevistados, no processo de revisão, foi incluído o profissional de 

educação física, o que gerou certo desconforto, pois eles queriam adquirir benefícios como 

profissionais de saúde e manter os benefícios como profissionais do esporte. Logo depois, foi 
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realizado concurso para educador físico, mas com previsão de alocação na saúde, podendo 

perceber apenas os direitos dos profissionais de saúde previstos no plano. 

 

Enquadramento, cargos e progressão funcional 

Na época da implantação do PCCS, os profissionais contratados com a carga horária prevista por 

lei foram incorporados automaticamente. Aqueles que tinham carga horária diferente da proposta 

do plano foram chamados a aderirem e a maioria optou por fazê-lo. A maior parte dos não 

optantes era profissional médico com jornada de 12h e que não tinham disponibilidade para atuar 

com carga horária superior (neste caso de 20 ou 24 horas) e técnicos de raio x. 

O enquadramento inicial se baseou na composição salarial que o servidor apresentava no 

momento da implantação do plano. O cálculo considerou o salário base, os abonos e as 

vantagens pessoais, cuja soma apontou o valor e o respectivo enquadramento de acordo com a 

tabela de vencimentos. Tal estratégia de enquadramento foi adotada visando um menor impacto 

na folha de pagamento. Contudo, alguns profissionais se sentiram desvalorizados por não ter sido 

considerado o tempo de serviço (grande parte dos profissionais, após o cálculo, foi enquadrado no 

início da tabela de vencimentos, sobretudo médicos e dentistas). 

Essa situação foi considerada como negativa pelos gestores, e se reflete até hoje nas 

reivindicações profissionais. Quando da revisão do plano, em 2011, tais profissionais acreditavam 

que esta incoerência seria corrigida, mas a expectativa não foi atendida. 

Os empregos públicos previstos na carreira dos profissionais da SMS de Guarulhos estão 

classificados em três categorias: Empregos Públicos de Nível Superior, Empregos Públicos de 

Nível Médio e Empregos Públicos de Nível Fundamental, que abarcam 09, 08 e 03 cargos, 

respectivamente. O plano ainda cria cargos comissionados com tabela de vencimentos 

específicas. 

A tabela abaixo apresenta os cargos, respectivas jornadas de trabalho, vencimento básico e 

vagas previstas quando da criação do plano. 
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Tabela 2. 39 -  Cargos, respectivas vagas de ocupação máxima, jornada de trabalho e salário base 
previstos nos PCCS da SMS. Guarulhos, Brasil, 2008 

Empregos de nível superior da saúde 

Cargos Ocupação máxima Jornada de trabalho Salário base (R$) 
Cirurgião-Dentista 359 20h 2.136,63 
Especialista em Saúde 415 

30h 

2.081,74 
Enfermeiro 0 

2.185,84 Biomédico 0 
Farmacêutico 353 

Médico 

0 36h 7.020,00 
0 30h 5.850,00 

64 24h 4.680,00 
652 20h 3.900,00 

0 12h 2.340,00 
Médico Veterinário 6 20h 3.017,19 
Médico de Família 114 

40h 

9.860,76 
Educador Físico 42 2.886,21 
Enfermeiro da Família 50 3.924,53 
Médico Substituto 35 7.800,00 

Empregos de nível médio da saúde 
Auxiliar em Saúde Bucal 166 40h 1.482,68 

Técnico de Saúde 
126 40h 1.607,10 
134 36h 1.446,39 

0 24h 1.262,76 
Prático de Farmácia 144 40h 1.337,58 
Técnico de Diagnósticos 83 24h 1.070,64 
Condutor de Veículos de Urgência 30 

40h 

1.482,68 
Oficial de Controle Animal 50 1.337,58 
Rádio Operador 19 1.482,68 
Atendente SUS 600 1.607,10 

Empregos de nível fundamental da saúde 

Agente de Serviços de Saúde 367 40h 1039,92 
0 30h 779,94 

Auxiliar em Saúde 1318 36h 1.334,42 
Agente Comunitário de Saúde 1226 40h 819,46 
Total 6353   Fonte: nº 6.359, de 3/4/2008 

As carreiras dos empregos públicos de nível fundamental, nível médio e nível superior estão 

estruturadas em até três referências na vertical e em vinte e cinco referências na horizontal.  

A carreira de nível superior está estruturada em três referências: a) a referência I abrange sete 

graus; b) a referência II abrange treze graus; c) a referência III abrange cinco graus. 

A carreira de nível médio está estruturada em duas referências, a saber: a) a referência I abrange 

dez graus; b) a referência II abrange quinze graus. 

A carreira de nível fundamental está estruturada em duas referências, a saber: a) a referência I 

abrange dez graus; b) a referência II abrange quinze graus.  
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O desenvolvimento na carreira se dá mediante progressão horizontal, que considera os resultados 

a avaliação de desempenho, de periodicidade bianual, abrangendo até o máximo de 30% do total 

dos servidores; e por progressão vertical, mediante nova titulação profissional combinada com a 

avaliação de desempenho. Estão aptos a evoluir aqueles com o mínimo de 75% de 

aproveitamento na AD.  

Tendo em vista o impacto financeiro, a cada 2 anos impõe-se um limitador na carreira que são de 

30% do quadro. Para escolha dos servidores aptos a ascenderem na carreira aplicam-se critérios 

de desempate: maior aproveitamento na AD, tempo de serviço e maior tempo sem evoluir. 

 

Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores  

O plano permite cessão de profissionais para outras esferas, contudo, não há evolução na 

carreira, e a manutenção da remuneração se dá pelo município.  

Há previsão de gratificação por dedicação integral, criada em 2008 quando da implantação do 

plano. À época, tal gratificação era direcionada apenas para os profissionais da Atenção Básica, 

tendo em vista a extensão da carga horária para 40h. Em 2011, quando se deu a revisão da 

carreira, houve um contestação para ampliar essa gratificação para que a mesma não ficasse 

restrita a Atenção Básica. Atualmente é concedida a qualquer profissional que estenda a carga 

horária, independente do nível de complexidade de atuação. 

Os adicionais praticados em Guarulhos são os de insalubridade, trabalho noturno e 

periculosidade.  

Quando da implantação do plano, criou-se a gratificação para urgência e emergência, mas apenas 

para médicos e dentistas, e a gratificação por atendimento diário, restrita aos médicos. Essa 

última gratificação é percebida pelo médico que trabalhar na unidade, no mínimo três vezes por 

semana, num máximo de 9 horas por dia.  

Há ainda gratificação para aquele que atuar na vigilância, no plantão de final de semana, 

supervisão hospitalar, local de difícil acesso e de “articulador da atenção básica”.  

O articulador é o profissional que trabalha diretamente com a ESF, acompanha os indicadores e 

identifica as dificuldades que os profissionais apresentam no processo de trabalho. O objetivo é 

melhorar o processo de trabalho e modificar indicadores. Cada articulador é responsável por até 

12 equipes de Saúde da Família.  
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As gratificações entram no cálculo da média salarial dos últimos meses para contabilizar na 

aposentadoria.  

 

Seguridade social 

A aposentadoria se dá pelo INSS, e a prefeitura não prevê plano privado de saúde, não obstante 

seja uma reivindicação dos profissionais de saúde. 

 

BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A AD é de periodicidade bianual, prevê: autoavaliação, avaliação pelos usuários da unidade de 

saúde, avaliação do trabalhador pelo chefe imediato e avaliação do chefe pelo trabalhador. Ela é 

informatizada e possui instrumentos próprios que devem ser preenchidos a cada dois anos, 

contudo o processo de acompanhamento é anual. Assim, nos anos em que não há o 

preenchimento dos instrumentos da AD, faz-se a avaliação de acompanhamento do desempenho 

pelo chefe imediato, que se dá mediante diálogo entre o chefe e o subordinado.  

A avaliação do usuário é realizada bianualmente mediante instrumento de avaliação, que é 

preenchido pelos usuários e depois depositado em urnas próprias para tal, colocadas em todas as 

unidades de saúde.  

A AD é fundamental para a progressão na carreira (horizontal), cuja nota é composta por pontos 

obtidos a partir de indicadores de desempenho (maior peso) e indicadores de qualificação 

profissional. Para esta última contam-se no máximo oito cursos ao longo de dois anos. 

A AD também é utilizada como critério para concessão de bolsas de estudo.  
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BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Principais dificuldades enfrentadas e pontos negativos do PCCS 

Uma das principais dificuldades no processo de implantação do plano, apontadas pelos gestores, 

foi a insatisfação profissional relacionada a não contabilização do tempo de serviço para o 

enquadramento.  

Enfrenta-se ainda o desafio de regulamentar a progressão vertical, que se dá por nova titulação 

ou qualificação somada a AD. Na tentativa de implantar tal progressão, a SMS está finalizando um 

estudo de impacto financeiro que considera a progressão vertical para apresentação à Secretaria 

de Administração.  

Ao longo do processo, o impacto financeiro foi um limitador, de modo que, bianualmente, a 

progressão se dá apenas para 30% do quadro dos servidores da saúde.  

Um ponto negativo considerado pelos gestores entrevistados é a não inclusão dos profissionais 

administrativos que trabalham no setor saúde. 

 

Pontos positivos do PCCS 

Os principais pontos positivos elencados pelos gestores entrevistados estão relacionados com a 

motivação gerencial e dos próprios trabalhadores pela conquista do plano específico da saúde. 

Tais gestores consideram-no como um marco no reconhecimento dos profissionais de saúde. Este 

processo gerou um maior movimento de discussão e de luta por melhorias no setor. 

Chamaram atenção para o processo de avaliação de desempenho, que embora ainda não tenha 

gerado frutos efetivamente positivos, aponta para possibilidades de crescimento profissional. 
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Mudanças previstas no plano  

Não se preveem mudanças específicas, mas sim a efetivação de pontos ainda não 

regulamentados do plano e a revisão de alguns processos, tais como: a regulamentação da 

progressão vertical, a revisão das gratificações hoje existentes, outras estratégias para 

valorização profissional, sobretudo no que se refere a qualificação profissional. 

 



108 
 

 
Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Município de Goiânia 

 

Goiânia, capital do estado de Goiás, foi fundada em 24 de outubro de 1933 e inaugurada 

oficialmente em 05 de julho de 1942. O município se localiza na região Centro-Oeste ocupando 

um área de 732.802 km2. Possui densidade demográfica é de 1.776,74 hab/km2 e população de 

1.302.001 habitantes (IBGE, 2010). A população do município é, em sua maioria, urbana (99,6%) 

e feminina (52,3%).  

Figura 2.13 -  Mapa do município de Goiânia. Brasil, 2013 

 
Fonte: Mapas de Brasil, 2013.  
 

No município de Goiânia, considerando o período republicano, houve 31 prefeitos. O atual 

prefeito, Paulo de Siqueira Garcia, filiado ao PT, foi eleito em 2010, sendo que no mandato 

anterior cumpriu cargo como vice-prefeito pelo PT, e depois assumiu o governo municipal em 

decorrência da renúncia de Iris Rezende (PMDB), que deixou a prefeitura para disputar o governo 

do estado.  

As principais atividades econômicas do município são: comércio, serviços públicos, agropecuária 

e indústria. Seu PIB per capita é de R$ 18.777,09 e sua renda per capita de R$1.092,00.  

O município possui baixa taxa de analfabetismo, menor que 4%, e IDH equivalente a 0,799. Vide 

tabela a seguir.  
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Tabela 2. 40 -  Dados demográficos e socioeconômicos do município de Goiânia, Goiás. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 1.302.001 100,0 
População masculina 620.857 47,7 
População feminina 681.144 52,3 

População urbana 1.297.076 99,6 
População rural 4.925 0,4 
População até 5 anos 67.160 5,1 
População idosa (> 60 anos) 156.062 12,0 
Densidade demográfica (hab/km2) 1.776,74 

Características socioeconômicas N % 

PIB per capita R$ 18.777,09 
Renda per capita R$ 1.092,00 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 3,3 
IDH 0.799 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010) 

Os dados do Censo de 2010 indicam que 13,6% da população possui ensino superior completo. 

Estão matriculadas nos níveis de ensino pré-escolar, fundamental e médio, respectivamente, 

1,8%, 13,3% e 4,8%, da população. O total de escolas nesses níveis de ensino é 1.079.  

O município possui 13 instituições de ensino superior que ofertam cursos na área da saúde, cujo 

somatório é de 66. No ano de 2012, o município ofereceu 127.041 vagas em cursos de graduação 

da saúde e formou 12.434 profissionais, dentre eles 1.230 médicos e 1.336 biólogos. Vide tabela 

abaixo. 

Tabela 2. 41 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Goiânia, Brasil, 
2012 

Graduação 
Cursos Vagas Concluintes 

N % N % N % 
Biomedicina 23 3,1 3.035 2,4 1.051 8,5 
Ciências Biológicas 124 16,4 13.746 10,8 1.336 10,7 
Educação Física 108 14,3 16.091 12,7 1.043 8,4 
Enfermagem 82 10,9 19.341 15,2 1.138 9,2 
Farmácia 72 9,5 13.661 10,8 1.842 14,8 
Fisioterapia 81 10,7 16.800 13,2 119 1,0 
Fonoaudiologia 28 3,7 4.133 3,3 793 6,4 
Medicina 30 4,0 3.024 2, 1.230 9,9 
Medicina Veterinária 34 4,5 4.108 3,2 722 5,8 
Nutrição 39 5,2 5.184 4,1 240 1,9 
Odontologia 32 4,2 3.115 2,5 656 5,3 
Psicologia 54 7,2 18.532 14,6 1.316 10,6 
Serviço Social 22 2,9 4.786 3,8 948 7,6 
Terapia Ocupacional 25 3,3 1.485 1,2 - - 
Total 754 100,0% 127.041 100,0% 12.434 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 
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O maior percentual de cursos e vagas refere-se à graduação de ciências biológicas; enquanto os 

menores relacionam-se aos cursos de serviço social, biomedicina e terapia ocupacional. O maior 

número de formandos da saúde corresponde aos profissionais de farmácia, seguido dos biólogos 

e psicólogos.  

O mercado de trabalho formal do setor saúde no município é predominantemente composto por 

médicos e técnicos de enfermagem. A proporção de número de vínculos ativos é menor para 

nutricionistas. 

Tabela 2. 42 -  Número de vínculos formais de emprego ativos, segundo ocupação da saúde. Goiânia, 
Brasil, 2011 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende 
ao SUS 

Prof/1.000 
hab 

Prof 
SUS/1.000 

hab 
Médicos       10.108          7.314          2.794              7,9               5,7  
.. Anestesista            469             438               31              0,4               0,3  
.. Cirurgião Geral            561             459             102              0,4               0,4  
.. Clínico Geral         1.540          1.347             193              1,2               1,1  
.. Gineco Obstetra         1.006             655             351              0,8               0,5  
.. Médico de Família            187             186                1              0,1               0,1  
.. Pediatra            872             661             211              0,7               0,5  
.. Psiquiatra            173             145               28              0,1               0,1  
.. Radiologista            433             243             190              0,3               0,2  
Cirurgião dentista         2.014             722          1.292              1,6               0,6  
Enfermeiro         1.221          1.160               61              1,0               0,9  
Fisioterapeuta            314             189             125              0,2               0,1  
Fonoaudiólogo            252             160               92              0,2               0,1  
Nutricionista            145             120               25              0,1               0,1  
Farmacêutico            440             416               24              0,3               0,3  
Assistente social            324             316                8              0,3               0,2  
Psicólogo            611             341             270              0,5               0,3  
Auxiliar de Enfermagem         1.395          1.364               31              1,1               1,1  
Técnico de Enfermagem         3.501          3.290             211              2,7               2,6  

Fonte: CNES, 2011 

Indicadores de capacidade instalada apontam para o predomínio do setor privado no que se refere 

ao número de equipamentos existentes e estabelecimentos de saúde. Já o número de leitos SUS 

equivale a 55% do número total de leitos.  

Tabela 2. 43 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Goiânia, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 

Leitos 3.627 3.415 7.042 
Equipamentos existentes 6.171 10.524 16.695 
Estabelecimentos 197 2.619 2816 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 197 
Médicos do Programa Mais Médicos - - 37 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 
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O município possui 197 equipes de saúde de Atenção Básica, com cobertura pela ESF de 46,5%. 

Foram destinados ao município 37 médicos pelo Programa Mais Médicos, até outubro de 2013.  

Em 2011, o município foi local de nascimento de 20.708 nascidos vivos. O total de óbitos na 

população geral, em 2011, foi de 8.079. Os óbitos infantis e os óbitos maternos e em mulheres 

férteis foram equivalentes a 255 e 479, respectivamente.  

Tabela 2. 44 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Goiânia, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 8.079 
Óbitos infantis 255 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 479 
Óbitos por causas externas  1.195 
Óbitos fetais 173 
Fonte: DATASUS, 2013 

 

Resultados: apresentação descritiva12  

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

 

A SMS Goiânia possui órgão específico de RH, denominado Departamento de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde (DGETS), implantado desde 2008. 

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

O Plano de Cargos Carreiras e Salários se encontra implantado desde 2010, sendo que desde 

2004 vinha ocorrendo as discussões e propostas que construíram o plano.  

Para a elaboração da proposta do PCCS participaram da discussão: gestores, representantes 

sindicais e representante da assessoria de Planejamento e Finanças. 

                                                
12 Entrevista com gestor realizada em julho de 2013. 



112 
 

 
Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Para a elaboração do plano foi criada uma comissão específica, tendo ainda sido elaborado 

estudos que visaram dimensionar o impacto financeiro do plano. A SMS não contou com 

assessoria técnica de empresa ou instituição para auxiliar na elaboração do plano; foram 

utilizadas as Diretrizes Nacionais da MNNP-SUS como base.  

O plano de Cargos, Carreiras e Salários da SMS Goiânia foi instituído por meio da Lei nº 8.916 de 

02 de junho de 2010.  

 

BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

Com relação a abrangência do PCCS da SMS Goiânia, este é específico para os profissionais de 

saúde, não contemplando as funções administrativas. Atualmente, o plano engloba em torno de 

6.500 profissionais ativos. 

No que se refere ao predomínio de profissionais com plano de carreira em algum nível de 

complexidade do SUS, há, majoritariamente o enquadramento dos profissionais que atuam na 

atenção básica, sendo que o ingresso no plano se dá via concurso, seleção pública ou chamada 

pública. 

Segundo o respondente, a maior prevalência de profissionais do nível primário se dá não apenas 

por tratar-se de esfera municipal, para a qual se pressupõe maior número de estruturas desse 

nível, mas também porque o maior número de profissionais do nível terciário, sobretudo no que se 

refere ao serviço pré-hospitalar, comporta um grande número de profissionais de vínculo 

temporário, principalmente médicos, haja vista a alta rotatividade neste nível. Esse profissionais 

temporários não são, portanto, inclusos no plano de carreira. Em 2012, foi realizado um concurso 

público com vistas a eliminar esse tipo de vínculo frágil.  

 
Enquadramento, cargos e progressão funcional 

O plano descreve as atribuições e responsabilidades de cada cargo ou função e anualmente vem 

passando por atualizações com objetivo de fixar o quantitativo de cargos.  

Não existe lista de espera para a entrada no plano, visto que o profissional já é incorporado ao 

plano quando de sua convocação para a posse.  
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De acordo com o plano instituído, o padrão de vencimento diz respeito ao conjunto formado pelo 

grau do cargo e a referência onde pode se enquadrar o trabalhador. O grau diz respeito ao 

conjunto de referências que compõem a faixa de vencimentos do cargo (identificado por algarismo 

romano) e a referência é a posição dentro de cada grau, identificada pelas letras de A a O, 

correspondente ao posicionamento em razão do desempenho e do tempo de exercício no cargo. 

Integram o quadro permanente de pessoal da função saúde os seguintes cargos efetivos: Auxiliar 

em Saúde - Grau I, para o qual se exige ensino médio completo; Técnico em Saúde - Grau II, cuja 

exigência mínima é possuir ensino médio completo, com curso profissionalizante na área de 

saúde; Especialista em Saúde - Grau III, para o qual se exige ensino superior completo, com 

graduação acadêmica e profissional específica da área de saúde; Médico - Grau IV, que exige 

ensino superior completo, com graduação acadêmica e profissional específica da área de 

medicina. Cada um dos cargos possui referências que vão de A a O. 

O PCCS da SMS Goiânia engloba, assim, 4 cargos com 14 classes cada. O plano ainda não 

prevê dedicação exclusiva e tem como referência a jornada de trabalho de 30h semanais. Há 

exceções de acordo com a legislação específica de categorias, como o técnico radiologista e 

cirurgião dentista que possuem carga horária de 24h semanais. Há ainda alguns cargos de 40h, 

caso dos profissionais com atuação na Saúde da Família, para os quais incide um adicional 

salarial. 

A progressão na carreira se dá a cada dois anos de uma referência para a subsequente, dentro do 

mesmo cargo e respectivo grau, em virtude do tempo de exercício no cargo e avaliação de 

desempenho do servidor.  

No que compete à remuneração dos servidores, considerando-se a referência A, o salário base 

inicial é de R$ 510,00, R$ 760,63, R$ 1.830,70 e R$ 2.061,66 para o Grau I, II, III e IV, 

respectivamente. Tais valores sofrem atualizações segunda database e quando de aumentos 

salariais para as categorias.  

 

Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores  

O PCCS da saúde da SMS Goiânia permite a cessão de trabalhadores enquadrados e em relação 

a remuneração do profissional, esta é pactuada caso a caso, onde alguns podem ser 

remunerados pela origem e outros pelo órgão que recebeu o profissional.  

Com relação aos benefícios, o plano prevê as seguintes gratificações e adicionais: 
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o Adicional por tempo integral, percebido pelos servidores com jornada de trabalho de 

40h/semanais; 

o Adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento, calculado com base no vencimento 

base nas seguintes razões: 

o 40% para doutorado na área de sua atuação; 

o 30% para mestrado na área de sua atuação; 

o 25% para especialização em curso superior, na área de sua atuação; 

o 20% para escolaridade superior à exigida por esta Lei, para ingresso no cargo ou 

curso de graduação na área de saúde; 

o 15% para um total igual ou superior a 260 horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de saúde; 

o 10% para um total igual ou superior a 180 horas de curso de aperfeiçoamento na 

área de saúde. 

o Adicional por desempenho em unidade de difícil lotação ou difícil acesso, em que há 

percepção de 10 a 30% calculados sobre o vencimento. Cumpre esclarecer que os 

requisitos para definição das áreas consideradas remotas estão em análise e discussão na 

mesa de negociação. Isso, pois, o parâmetro inicial estabelecido tem por base a distância 

entre o local de trabalho e o Centro da cidade, de tal modo que, quando a distância se dá 

acima de 5km e até 10km, o servidor percebe 20%; quando essa distância é superior a 

10km, o percentual é de 30%. Esta é, ainda, a regra aplicada. Segundo o gestor, a 

discussão de reformulação desses parâmetros tem se dado em função da inexistência de 

áreas consideradas distantes e desestruturadas.  

o Adicional de insalubridade ou periculosidade que varia de 10% a 30% a depender do grau 

de risco o qual está exposto o trabalhador. 

Tais adicionais não são incorporados à aposentadoria, segundo o gestor entrevistado. O plano 

prevê, contudo, que o adicional de titulação é incorporado.  

 

Seguridade social 

Com relação as condições de seguridade social, a SMS Goiânia oferece o Instituto de Previdência 

dos Servidores Municipais de Goiânia (IPSM) que é próprio do município. Garante também o 

seguro saúde (IMAS), e assistência odontológica privada. 
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BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

A AD está implantada desde 1994, sendo, portanto, anterior ao plano. O processo foi negociado 

com os trabalhadores à época da formulação, e não sofreu grandes modificações ao longo dos 

anos.  

O processo pauta-se na autoavaliação, na avaliação do subordinado e da equipe realizada pelo 

chefe, realizadas em instrumentos específicos. A periodicidade é semestral e seus indicadores 

são basicamente quantitativos. Os resultados contribuem para o aumento salarial e a ascensão no 

cargo. Para tanto, o servidor necessita obter resultado positivo com média igual ou superior a 7,0.  

 

BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS  

Segundo o gestor entrevistado, entre as dificuldades encontradas está a limitação por conta do 

impacto financeiro, o que dificultou e fez com que o plano não fosse aprovado na íntegra. A 

disputa entre categorias também foi pontuada, com destaque para a categoria médica, com 

dificuldades de negociação com o sindicato destes profissionais.  

Como aspecto negativo do plano foi ressaltado o adicional de titulação e especialização, que, 

segundo o respondente, da forma como está posta não estimula o profissional a continuar seu 

processo de qualificação, já que, se este possuir ao menos uma especialização, sobre o seu 

salário já se incide um adicional de 25%. 

 

Pontos positivos do PCCS 

Na percepção do gestor, os profissionais estão   “muito satisfeitos”, referindo ainda que este fato 

parece contribuir para a fixação dos profissionais. A rotatividade apresenta-se diminuída, com a 

percepção de que o plano parece ter contribuído para tal fato. 
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Mudanças previstas no plano  

As principais mudanças referidas concernem ao adicional de titulação e especialização, em que 

buscam-se alternativas de estimular os profissionais a se qualificarem, e o fortalecimento da 

educação permanente. 
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Fundação Estatal Saúde 
da Família - Bahia 
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A apresentação dos resultados referentes a FESF está em separado, pois constitui-se uma 

estrutura com características diferenciadas em relação às municipais e estaduais. 

 

Apresentação descritiva FESF Bahia13 

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

 

A discussão de fundações estatais no estado da Bahia remonta a redação da Constituição do 

Estado da Bahia, de 1989, a qual já previa, em seu art. 17, a possibilidade de criação e 

estruturação de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Cumpre esclarecer que, em 1967, um Decreto-Lei já configurava as fundações públicas na 

administração pública como pessoa jurídica regida pelo direito privado (ANDRADE; 2009).  

Em 2007, a SESAB propôs o uso das Fundações Estatais como uma das alternativas de novo 

modelo de gestão pública para o SUS e passou a reivindicar a regulamentação do art. 17 da 

Constituição Baiana.  

A proposta da FESF foi aprovada em 2007 pelo Conselho Estadual de Saúde (CSE), Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Ainda em 

2007, os critérios para a criação e estruturação de Fundações Estatais no estado da Bahia foram 

estabelecidos e promulgados pela Lei Complementar nº 29, de 21 de dezembro.  

Em maio de 2009, a FESF-SUS foi instituída mediante assinatura da Escritura Pública da 

Fundação Estatal Saúde da Família por 69 municípios baianos14, tornando-os coinstituidores, e 

em 09 de julho foi registrada em cartório (FESF-SUS; 2009). 

Cumpre esclarecer que a proposta inicial era que a FESF fosse instituída pelo estado e 

municípios, em parceria. Contudo, levando em consideração o princípio da municipalização dos 

                                                
13 Entrevista realizada em julho de 2013. 
14Abaré, Antônio Cardoso, Aracatu, Banzaê, Barra, Barra da Estiva, Barreiras, Biritinga, Bom Jesus da Lapa, Brotas de 
Macaúbas, Brumado, Buerarema, Caem, Caetité, Campo Alegre de Lourdes, Capela do Alto Alegre, Carinhanha, Cipó, 
Coaraci, Cordeiros, Cravolândia, Feira da Mata, Filadélfia, Floresta Azul, Ibiassucê, Ibicaraí, Ibicoara, Igaporã, Ilhéus, 
Inhambupe, Iramaia, Itagi, Itiúba, Ituaçu, Jaborandi, Jacobina, Jaguarari, Lagoa Real, Lajedão, Livramento, Macarani, 
Macaúbas, Maetinga, Maraú, Mirante, Muquém de São Francisco, Paratinga, Pindobaçu, Pintadas, Ponto Novo, Prado, 
Remanso, Riachão do Jacuípe, Rio do Antônio, Rio Real, Ruy Barbosa, Santa Brígida, Santa Cruz da Vitória, Santa 
Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Sátiro Dias, Seabra, Senhor do Bonfim, Serra do Ramalho, Teodoro Sampaio, 
Una, Uruçuca, Vera Cruz e Wanderley. 
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serviços de saúde, decidiu-se que o estado participaria como cofinanciador e apoiador técnico 

(SILVA JUNIOR et al.; 2013). 

A FESF é um órgão público, intermunicipal, de administração indireta do estado, sem fins 

lucrativos, e dotado de personalidade jurídica de direito privado. Está subordinada ao controle 

social do SUS e segue as normativas e legislações dos órgãos gestores do SUS.  

O trecho, a seguir, apresenta a explicação do respondente sobre o que é a fundação estatal, 

considerando os seus aspectos ético-legais.  

“Formalmente, ela [fundação estatal] é uma instituição pública, que se utiliza das regras, mecanismos e 
lógica do direito privado. O que significa ser uma instituição pública? Significa que ela segue as regras da 
administração pública, no que se refere a integralidade, moralidade, impessoalidade, que são princípios da 
própria instituição. [...] o patrimônio público, e não está inserida no mercado; você distingue o que é do 
poder público e o que é do mercado. A gente não atua no mercado, não pode vender serviço no mercado, 
não se pode obter lucro com a venda de um produto para uma empresa privada. É vedado se fazer isso. O 
recurso e o patrimônio, por consequência, se houver, conceitualmente é errado falar em lucro. Porque lucro 
só existe se tem e gera patrimônio para um individual, para um particular, o que não acontece aqui. Posso 
até falar em superávit e se houve superávit tem quer ser revertido para o próprio serviço, na própria 
instituição. O patrimônio dela é todo municipal, dos municípios que instituíram a fundação; foram sessenta e 
nove municípios que assinaram o termo de instituição da fundação e [...] por isso, não pode ser considerada 
como uma terceirização. A contratação da fundação se dá pela necessidade de descentralizar determinados 
serviços para dentro do próprio ente estatal, então, ela pertence as estatais. Ela faz parte da administração 
indireta dos municípios. Seria como se fosse na administração indireta federal, em que se pode, por 
exemplo, ter fundações públicas como a FIOCRUZ. [...] Ela se baseia nas regras do mundo político. Por 
exemplo: pode-se contratar celetista, não se tem que fazer um estatuto próprio de servidores registrados na 
fundação, porque pode-se inserir nas regras gerais do regime geral da previdência, no INSS, e num regime 
geral da Consolidação das Leis do Trabalho, o que torna nossos empregados não como servidores, mas 
empregados públicos. [...] O direto público pode se fazer tudo que está em lei. Então, as vezes o agente 
público é autorizativo [...] No direito privado, você pode fazer tudo à exceção do que está proibido por lei, 
então é delimitativo. [...] A fundação tem um mecanismo de governança que nos gera uma autonomia dos 
poderes diretos. Então, por exemplo, embora a fundação seja instituída pelos municípios, eu não preciso 
submeter as nossas questões internas, administrativas etc., à câmaras municipais ou ao poder executivo 
municipal, até mesmo pelo caráter intermunicipal da fundação. O que se tem que fazer é constituir um 
conselho curador, um conselho interfederativo entre todos os municípios. [...].” (Gestor - FESF-SUS) 

No contexto de sua estruturação, a FESF tinha por foco a expansão e qualificação da gestão da 

Saúde da Família, podendo atuar em qualquer outro nível de complexidade do SUS. Em 2009, 

instalam-se o Conselho Curador e a Diretoria Executiva, eleita pelo CES, e aprovou-se o 

organograma da estrutura, tal como exposto a seguir.  
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Figura 2.14 -  Primeiro organograma da FESF-SUS. Bahia, 2009 

 

Fonte: Deliberação Conselho Curador FESF nº 02, de 13 de julho de 2009. 

Em se tratando do órgão de RH, então denominado de Diretoria de Gestão da Educação e do 

Trabalho em Saúde (DIGETS), observa-se que o mesmo estava localizado no segundo escalão 

do organograma, estando ligado diretamente à Diretoria Geral da FESF. Tal órgão possuía três 

coordenadorias subordinadas.  

Em 2013, por motivação financeira e no intuito de melhorar os processos de gestão, a FESF foi 

reestruturada, momento em que se extinguiu o DIGETS. Atualmente, a FESF conta com três 

diretorias: Diretoria Geral, Diretoria de Gestão Interna e Diretoria de Serviços, e seus núcleos 

subordinados. 

A Diretoria de Gestão Interna unificou as ações relacionadas ao recrutamento e seleção, gestão 

de pessoal, convênios, logística, tecnologia da informação, administração financeira, gestão 

predial e protocolo, conferindo-lhe um caráter mais administrativo.  

A Diretoria de Gestão de Serviços atende a demanda de gestão por projetos que agrega os 

setores de Saúde da Família, Implantação de Serviços, e Pesquisa e Desenvolvimento. Esta ficou 
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responsável por cerca de 90% dos serviços antes designados a DIGETS, tais como o Plano de 

Empregos, Carreiras e Salários (PECS). 

A percepção do gestor é que a reestruturação foi positiva, embora ainda não se possa realizar 

uma avaliação formal, tendo em vista que este modelo ainda é muito novo. Apesar de antes existir 

uma diretoria especificamente voltada para a gestão do trabalho, ela tinha grande papel 

planejador, sem caráter executor. O novo modelo tentou contornar essa discrepância.  

 

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

 

Proposta e implantação do PCCS 

O plano da FESF foi instituído em 13 de julho de 2009, pela Deliberação Conselho Curador nº 04, 

tendo sido alterado pela Deliberação nº 16, de 03 de maio de 2010, alterada pela de nº 11 de 

janeiro de 2012. Esta é vigente com pequenas alterações previstas na Deliberação nº 52 de 

março de 2012. 

O processo de elaboração do plano foi iniciado quando da proposta de implantação da própria 

fundação, em 2011. Para tanto, uma consultora privada foi contratada. Depois de montada a base 

do plano criou-se uma comissão liderada pelo Conselho Curador. Neste processo, houve debates 

com o governo estadual, municipais e com universidades. Foram realizados vários acordos com 

os trabalhadores, o que significou um ganho para a estrutura, pois se iniciou um processo de 

negociação permanente com os trabalhadores. 

O respondente afirma que houve estudo de impacto financeiro, realizado pela empresa de 

consultoria contratada.  
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BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

 

Abrangência 

O plano abrange todos os profissionais contratados pela fundação mediante concurso público, 

incluindo administrativos (cerca de 1.000 trabalhadores), que representa 14,5% do quantitativo 

total de vagas previstas (n=6.883) na legislação que rege o plano de carreiras da FESF, 

denominado de Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS).  

 

Enquadramento, cargos e progressão funcional 

A FESF reconhece, em seu plano de carreira, 27 empregos, explicitados no quadro a seguir. 

 
Quadro 2.15 -  Empregos e respectivo quantitativo de vagas previstas no Plano de Empregos, Carreiras e 
Salários da FESF. Bahia, 2012 

Emprego Quantitativo 

Advogado  10 
Analista Administrativo  20 
Analista de Tecnologia da Informação  10 
Analista Educacional  3 
Assistente Administrativo  30 
Assistente Social  50 
Bibliotecário  1 
Cirurgião Dentista  1.500 
Enfermeiro  1.500 
Enfermeiro do Trabalho  2 
Engenheiro de Segurança no Trabalho  2 
Farmacêutico  50 
Fisioterapeuta  50 
Fonoaudiólogo  50 
Médico / Especialidade  2.000 
Médico de Internação Domiciliar 20 
Médico da Saúde da Família 1.000 
Médico Regulador 14 
Médico do Trabalho  2 
Nutricionista  50 
Professor de Educação Física  50 

Continua... 
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continua. 
Psicólogo  50 
Sanitarista  300 
Técnico de enfermagem 46 
Técnico de Enfermagem do Trabalho  4 
Técnico de Segurança no Trabalho  4 
Terapeuta Ocupacional  50 
Total  6.883 

Fonte: Deliberação do COC FESF – SUS, nº 52, 2012, Observa RH 2013 

 

O plano descreve as atribuições, responsabilidades e a jornada de trabalho de cada profissão, e 

assegura o ingresso de profissionais mediante concurso público. Os empregos são divididos em 

seis diferentes grupos salariais, como explicitado a seguir. 
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Quadro 2.16 -  Quadro funcional da FESF por grupo salarial, profissão, jornada de trabalho e salário inicial. Bahia, 2013 
Grupo 
Salarial Profissão Jornada 

semanal Salário Inicial 

Grupo I Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem 40h R$ 830,00 
Grupo II Técnico de Enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho 40h R$ 1.036,56 
Grupo III Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional 20h R$ 837,20 
Grupo III Assistente Social, Bibliotecário, Psicólogo 40h R$ 1.674,40 
Grupo IV Analista Administrativo, analista educacional 40h R$ 2.040,09 
Grupo IV Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Professor de Educação Física 40h R$ 1.674,40 
Grupo IV Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Enfermeiro do trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho 40h R$ 2.040,09 
Grupo V Analista de Tecnologia da Informação 30h R$ 2.109,21 
Grupo V Sanitarista 40h R$ 2.812,29 
Grupo VI Advogado  40h R$ 4.073,04 
Grupo VI Médico Regulador 12h R$ 1.311,11 
Grupo VI Médico do Trabalho 30h R$ 3.054,78 
Grupo VI Médico/ Especialidade, Médico da Saúde da Família, Médico de Internação Familiar,  40h R$ 4.073,04 

Fonte: Deliberação do COC FESF – SUS, nº 52, 2012, Observa RH 2013 

 



125 
 

 
Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Considerando o quadro acima, nota-se que sanitaristas, advogados e médicos possuem grupos 

de salários diferenciados aos quais estão vinculados. Ainda assim, há uma discussão de 

possibilidade de plano específico para médicos, tendo em vista a dificuldade de incorporação 

desse profissional na fundação, sobretudo para atuação no nível hospitalar. O respondente 

destacou que esse não é o desejo da gestão, mas se for preciso será feito. 

A FESF adota três formas de evolução funcional e pecuniária:  

i) progressão por mérito: evolução de um padrão salarial para um imediatamente 

superior, sobre o qual incide 2,5%, mediante avaliação de desenvolvimento funcional e 

interstício bianual; tal progressão se dá, entretanto, para o máximo de 60% dos 

empregados; 

ii) progressão por antiguidade: cumprido o interstício de dois anos, o servidor fará jus ao 

recebimento de adicional de 1,5%, que deve incidir sobre o padrão salarial inicial do 

respectivo emprego; 

iii) gratificação por titulação: consiste em acréscimo remuneratório desde que apresentada 

documentação comprobatória relativa a capacitação/qualificação, que possibilitará 

acréscimos percentuais a incidir sobre o padrão salarial inicial, conforme previsto a 

seguir: 

I - conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, em áreas relacionadas à atuação 
do empregado, em valor correspondente a 3%;  
II - conclusão de curso pós-graduação lato sensu nas áreas de Saúde da Família, 
Saúde Pública, Saúde Coletiva e cursos correlatos, Administração em Saúde e 
Educação em Saúde, em valor correspondente a 6%;  
III – titulação de Especialista em Medicina de Família e Comunidade, certificado pela 
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, em valor correspondente 
a 6%;  
IV - conclusão de mestrado em qualquer área, em valor correspondente a 5%, e nas 
áreas de Saúde da Família, Saúde Pública, Saúde Coletiva e cursos correlatos, 
Administração em Saúde e Educação em Saúde, em valor correspondente a 8%;  
V - conclusão de doutorado, em qualquer área, em valor correspondente a 5%, e nas 
áreas de Saúde da Família, Saúde Pública, Saúde Coletiva e cursos correlatos, 
Administração em Saúde e Educação em Saúde, em valor correspondente a 8%;  
VI - conclusão de curso de graduação de nível superior para os empregos de nível 
médio, em valor correspondente a 8%, e em área relacionada à atuação do 
empregado, em valor correspondente a 10%.  

 

Benefícios: indenizações, adicionais, gratificações e cessão de trabalhadores  

A FESF permite a cessão de trabalhadores, desde que sem ônus à fundação, e sob a celebração 

de cooperação técnica, que permitirá a mobilidade por um período de dois anos, prorrogáveis.  
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O PECS prevê as seguintes vantagens remuneratórias:  

o Adicional por condições especiais de trabalho, decorrente da criticidade dos serviços, com 

previsão de percepção, mas ainda não regulamentada;  

o Adicional de localização, apenas para os trabalhadores da Saúde da Família, cujos ganhos 

variam de 0 a 100% do salário base;  

o Gratificação pelo exercício de funções estratégicas de gestão;  

o Adicional por atividade relacionada a programas de formação e qualificação profissional;  

o Gratificação relacionada a resultados vinculados a metas qualitativas e quantitativas e ao 

cumprimento das obrigações contratuais, administrativas e técnicas (denominado de GPQ 

na Saúde da Família), que é de caráter mensal, e gera ganho de até 26,5% do salário 

base para todos os profissionais da Saúde da Família, exceto para médicos que podem 

perceber até 50%. O percentual varia em acordo ao percentual de alcance das metas 

pactuadas com os trabalhadores. Este adicional perpassa por todas as áreas com 

variações percentuais a depender do programa ao qual o trabalhador estiver vinculado;  

o Prêmio vinculado a projetos e metas institucionais qualitativas e quantitativas 

contratualizadas com o empregado, equipes e/ou serviços, com periodicidade a critério da 

gestão. Atualmente tem se empregado o Prêmio por Inovação e Qualidade (PIQ), de 

caráter semestral, em que há a possibilidade de inscrição de trabalhos pelos trabalhadores 

concursados, os quais são avaliados por uma comissão específica. O valor do prêmio 

equivale a ¼ do salário base; 

o Adicional de insalubridade, atualmente percebido por todos os profissionais da Saúde da 

Família, e para os demais em acordo com o grau de risco.  

Apenas o adicional por condições especiais de trabalho, e o adicional de localização são 

incorporadas ao salário, porém em caráter progressivo, a cada cinco anos. A primeira parcela, 

referente ao primeiro quinquênio é igual a 25% do valor pleno dos adicionais, enquanto as outras 

cinco parcelas corresponderão a 15% da mesma base de cálculo, como vantagem pessoal, até o 

percentual máximo de 100% desse valor, após trinta anos contínuos na referida condição. 

Destaca-se que a FESF não prevê plano de saúde privado, e o sistema de previdência utilizado é 

o INSS. 
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BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

O conceito da avaliação de desempenho já está montado, porém ainda não está implantado, pois 

carece de aprovação do conselho curador. Na proposta se prevê autoavaliação e avaliação do 

subordinado pelo chefe. Estas se dariam semestralmente e contribuiriam diretamente para a 

progressão por mérito. 

O instrumento da AD já foi concebido, mas ainda não formalizado. Espera-se finalizar a proposta 

de todo o processo para aprovação no Conselho Curador, com posterior apresentação aos 

trabalhadores.  

 

BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

 

Dificuldades no processo de elaboração e pontos negativos do PCCS 

A maior fragilidade do processo de elaboração do plano, segundo o respondente, referiu-se a 

construção de um plano para uma instituição que ainda não existia, ou seja, o plano foi elaborado 

mediante suposições para um cenário de fundação; estimando-se o público-alvo da fundação e 

por consequência de número de trabalhadores. Tal fato, gerou dificuldades na prática, após o 

plano implantado.  

Outro obstáculo apontado foi a dificuldade de legitimação por parte dos trabalhadores de um plano 

que não foi construído com os trabalhadores. 

E, hoje, um problema que se apresenta é a adaptação da FESF para um contexto diferente do 

pensado para a instituição, em que hoje se tem ampliado os serviços se outros níveis de 

complexidade e não para a ESF, objetivo inicial da FESF. 

Pontuou-se, ainda, a dificuldade de negociação com os trabalhadores; os pequenos ganhos 

alcançados pelas progressões. 
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Principais ganhos com o PCCV 

Os gestores apontaram como principais ganhos: negociação com os trabalhadores, progressão 

por méritos e gratificações. 

 

Mudanças previstas no plano  

As mudanças previstas estão relacionadas aos processos existentes porém ainda não 

regulamentados, tal como a AD. 
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Satisfação profissional
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A satisfação dos trabalhadores com o PCCS implantado, na percepção dos gestores, foi medida 

por meio de uma escala do tipo Likert com quatro graus, em que: grau 1 – insatisfeitos; grau 2 – 

pouco satisfeitos; grau 3 – satisfeitos e; grau 4 – muito satisfeitos.  

As respostas obtidas apontam que, de um modo geral, os profissionais estão satisfeitos (média = 

3,0) com os planos implantados. Referiram que a maior insatisfação é percebida nos médicos, 

sobretudo em razão de salários considerados baixos por eles. 

Os gestores foram também questionados acerca da satisfação geral dos trabalhadores com a 

gestão de RHS em saúde, da ocorrência de greves e principais reivindicações.  

Observou-se que a incidência de greve é pequena, e, ainda assim, as últimas greves/paralizações 

existentes foram anteriores ao ano de 2010, à exceção das deflagradas em 2012 em Recife, com 

participação de todos os servidores municipais, e Alagoas, apenas da categoria médica.  

A reivindicação mais citada pelos gestores foi o aumento salarial. Outras motivações de greve 

referidas foram: 

→ Regulamentação de processos previstos no plano, como Avaliação de Desempenho, por 

exemplo; 

→ Extinção das Organizações Sociais; 

→ Melhores condições de trabalho e infraestrutura; 

→ Reivindicação das 30h para a Enfermagem; 

→ Implementação de processos de educação permanente. 

Estes dados corroboram com os encontrados em pesquisa realizada pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2013), que apontou que, de 873 

greves ocorridas no ano de 2012, no Brasil, 41% tiveram por objetivo reivindicar reajuste salarial; 

23% estiveram relacionadas ao pedido, por parte dos trabalhadores, de cumprimento, implantação 

e/ou reformulação de Plano de Cargos, Carreira e Salários, e 15,2% à melhoria das condições de 

trabalho. Observa-se que as reivindicações dos trabalhadores da saúde não diferem das 

exigências dos trabalhadores de outras áreas.  

Pesquisa realizada pela Estação de Trabalho IMS/UERJ, da Rede ObservaRH (2013) identificou 

que a menor satisfação dos médicos brasileiros atuantes na Atenção Básica estava relacionada 

com a organização do trabalho, que compreende processos relacionados às práticas de gestão e 
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de recursos humanos, e com as condições de trabalho, que abarca elementos que expressam, m 

geral, as condições de infraestrutura e apoio institucional.  

 

Escassez e rotatividade profissional  

Quando questionados sobre escassez de profissionais de saúde, grande parte dos gestores 

afirmou que ela se dá basicamente para os médicos, tanto para atuação na Atenção Básica 

quanto em outros níveis de complexidade. E que em se tratando de outros profissionais, pelo 

contrário, há uma oferta que excede a incorporação dos mesmos pelo mercado de trabalho.  

Porém, cabe destacar que outros profissionais foram citados como escassos por alguns gestores: 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, em Alagoas; ACS, em Recife; e, auxiliares de 

enfermagem, em Guarulhos, sobretudo porque perdem profissionais para outros municípios da 

região metropolitana e para Organizações Sociais que gerenciam unidades dentro do município.. 

No que compete à rotatividade profissional, os gestores não puderam afirmar que ela diminuiu 

após implantação do PCCS, até mesmo porque constituem-se em eventos recentes. Não há 

dados que possam apontar um cenário diferente do que se percebia até pouco tempo relacionado 

a alta rotatividade profissional, quase que exclusiva de médicos, sobretudo na Atenção Básica. 

Diversos fatores tentam explicar os motivos pelos quais os profissionais permanecem ou deixam 

uma organização, mas a satisfação no trabalho - e sua correlação com a rotatividade - conforma-

se como o fator mais pesquisado. A literatura científica considera que o principal fator que leva um 

funcionário a deixar uma organização é seu nível de insatisfação com a função que exerce. E esta 

pode ser causada por qualquer um dos muitos aspectos que compõem o trabalho. 

A literatura nacional (NEY, 2012; MAGNAGO, 2014; CAMPOS; MALIK, 2008; NERI, 2008) aponta 

como principais motivos de insatisfação médica, e consequente rotatividade, a remuneração; 

jornada de trabalho; condições de trabalho e infraestrutura; modalidade de contratação; 

sobrecarga de trabalho; formação profissional e; distanciamento das instituições de ensino com a 

rede de atenção a saúde. 

A existência da correlação negativa entre satisfação no trabalho e rotatividade foi largamente 

estudada, especialmente na área da saúde (SIBBALD; BOJKE; GRAVELLE; 2003; GRIFFETH; 

HOM; GAERTNER; 2000; HOM; KINICKI; 2001; LANDON; RESCHOVSKI; BLUMENTHAL; 2003; 

MISRA-HEBERT; KAY; STOLLER; 2004), na qual a escassez e migração de profissionais tem 

estimulado a implementação de políticas e estratégias de incentivos para o melhoramento da 

satisfação profissional.  
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Segundo levantamento realizado por Girardi (2010), os principais incentivos utilizados para a 

categoria médica são: o incremento salarial e boas condições de trabalho. Observa-se que outros 

fatores, que não só a remuneração, contribuem para a permanência do profissional na APS, tais 

como a qualificação da força de trabalho em saúde, mediante, sobretudo, a promoção da 

educação permanente e a articulação da formação ao processo de trabalho (PIERANTONI et al; 
2013)  

Tendo em vista este cenário de dificuldade de contratação de profissionais médicos, o Brasil tem 

apostado em políticas de provimento, sobretudo nos últimos dois anos, como aponta a figura 

abaixo. 
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Figura 2.15 -  Linha do tempo das principais ações do Ministério da Saúde para o provimento de médicos. Brasil, 2011-2013 

 
Fonte: Brasil, Ministério da Saúde, 2013. 
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Da linha do tempo destaca-se o Programa Mais Médicos, criado em julho do ano corrente, que 

tem   por   objetivo   de   “acelerar   os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de 

saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país, como os municípios do 

interior e as periferias das grandes cidades”  (BRASIL,  2013,  p.  13). 

Esta proposta constitui-se de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação e prevê:  

i) melhoria em infraestrutura e equipamentos de saúde. Para tal o Governo Federal pretende 

dispor de R$ 12,9 bilhões até 2014 para construção e reforma de unidade de saúde;  

ii) expansão do número de vagas de graduação em medicina e de especialização/residência 

médica, em que se prevê até 2017, 11.447 e 12.372 novas vagas de graduação em medicina e de 

residência médica, respectivamente. Tal proposta almeja, sobretudo, melhor distribuir as vagas de 

medicina entre as cinco regiões do país, uma vez que as atuais vagas estão concentradas na 

região Sudeste (49,7%) (INEP; SIGRAS, 2013) e priorizar especialidades de maior necessidade 

para o SUS, tais como pediatria, medicina da família e comunidade, anestesiologia, cancerologia, 

clínica médica e outras; 

(iii) aprimoramento da formação médica no Brasil, denominado 2º ciclo. Esta iniciativa prevê a 

integração ensino-serviço, mediante a qual os estudantes de medicina complementariam sua 

formação educacional por meio de sua inserção em unidades de emergência e Atenção Básica do 

SUS; 

iv) chamada imediata de médicos brasileiros e estrangeiros para regiões prioritárias do SUS, os 

quais receberão uma bolsa federal de R$ 10 mil mensais, além de ajuda de custo para instalação 

em seu local de destino. 

No que compete a esta quarta estratégia do programa, dados do CNES em janeiro de 2014, 

apontam que 45.712 estabelecimentos de saúde aderiram e 2.642 equipes de saúde já foram 

operacionalizadas com os médicos advindos do programa. Segundo o portal UOL notícias 

(2014)15, o número de médicos recrutados até o fim de 2013 foi de 6.658 mil, dos quais 12% 

brasileiros, e que foram distribuídos entre 2.176 municípios brasileiros.  

                                                
15 Estes dados não estavam disponíveis no CNES por ocasião da consulta, tendo sido consultado em: 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-
proximos-meses-diz-padilha.htm 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-proximos-meses-diz-padilha.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-proximos-meses-diz-padilha.htm
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Gráfico 2.1 -  Distribuição percentual de médicos atuando pelo Programa Mais Médicos segundo região. 
Brasil, 2014 

17%

44%

21%

13%
5%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

 
Fonte: UOL Notícias, em 09 de janeiro de 201416. 
 

Em acordo a esses dados, o estado da Bahia foi o que mais recebeu médicos do programa 

(n=787), seguido de São Paulo (n=588) e Ceará (n=572). Distrito Federal (n=61), Amapá (n=69) e 

Roraima (n=70), por sua vez, foram os que menos receberam. Em se tratando de maior número 

de municípios receptores de médicos do programa, a Bahia e Minas Gerais saíram na frente com 

321 e 199 municípios, respectivamente. O oposto se percebe nos estados do Mato Grosso e 

Roraima, em que apenas 10 e 12 municípios, nesta ordem, receberam médicos do programa. 

Vide tabela a seguir. 

                                                
16 http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-
proximos-meses-diz-padilha.htm 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-proximos-meses-diz-padilha.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-proximos-meses-diz-padilha.htm
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Tabela 2. 45 -  Número de médicos e municípios aderentes ao Programa Mais Médicos segundo estado. 
Brasil, 2013 

Estados N médicos N municípios 

AC 93 19 
AL 131 54 
AM 281 61 
AP 69 16 
BA 787 321 
CE 572 155 
DF 61 1 
ES 129 19 
GO 190 49 
MA 445 155 
MG 436 199 
MS 61 25 
MT 50 10 
PA 408 117 
PB 158 103 
PE 438 127 
PI 210 122 
PR 246 65 
RJ 222 23 
RN 148 87 
RO 86 46 
RR 70 12 
RS 399 113 
SC 198 111 
SE 78 32 
SP 588 73 
TO 104 61 
Total 6.658 2.176 

Fonte: UOL Notícias, em 09 de janeiro de 201417. 

Considerando o conjunto dos estados e municípios participantes deste estudo, 162 médicos foram 

recebidos pelo Programa Mais Médicos até outubro de 2013, com aponta a tabela a seguir. 

  

                                                
17 http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-
proximos-meses-diz-padilha.htm 
 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-proximos-meses-diz-padilha.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2014/01/09/nova-contratacao-de-cubanos-pode-ser-feita-nos-proximos-meses-diz-padilha.htm
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Tabela 2. 46 -  Número de médicos recebidos pelos estados e municípios participantes desta pesquisa. 
Brasil, 2013 

Estados/municípios N 

Tocantins 14 
Alagoas 10 
Mato Grosso 6 
Bahia 85 
Recife 9 
Guarulhos 1 
Goiânia 37 
Total 162 
Fonte: CNES, 2013 
 

Durante as entrevistas, os gestores apresentaram opiniões quanto ao programa. Em linhas gerais, 

todos apresentaram-se a favor, contudo, alguns expressaram algumas preocupações quanto à 

dificuldade da língua e a não realização da prova de validação do diploma pelo governo brasileiro. 

A seguir apresentam-se algumas falas: 

 

“O  estado já havia recebido médicos cubanos em outra ocasião, que desenvolveram um trabalho excelente. 
Na época, os profissionais cubanos recebiam R$1.600,00 e outros R$1.600,00 era enviado a Cuba. Os 
profissionais eram excelentes, porque aqueles que optam por se formar em medicina em Cuba são 
profissionais que tem vocação, fazem porque querem trabalhar efetivamente para fazer o bem da população 
[...]  e  o  programa  vai  reduzir  o  poder  de  barganha  dos  médicos  brasileiros,  que  mandam  demais”. (Gestor – 
Estado do Tocantins)  

“A   proposta   do   Programa   Mais   Médicos é revolucionária, é para o bem da população. A abertura das 
fronteiras  para  entrada  de  médicos  é  imprescindível,  caso  contrário  a  saúde  entrará  em  colapso”. (Gestor – 
Estado da Bahia)  

“Vejo com certa preocupação. O interior tem um linguajar próprio, então não sei como será a questão da 
comunicação. Mas, se fossem mais médicos pra gente é melhor, claro”. (Gestor – Estado de Alagoas) 

 

Nota-se, a partir dos dados expostos, que o Programa Mais Médicos é um ponto prioritário do 

governo atual e que a expansão já é notória. Contudo, o impacto do programa só poderá ser 

percebido e avaliado com o acompanhamento de indicadores envolvidos ao longo do tempo.  
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Discussão 
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Neste capítulo pretendeu-se discutir os achados e proceder com análises à luz das Diretrizes 

Nacionais para implantação de PCCS, que possibilitem apontar avanços e potencialidades 

relacionadas a PCCS específicos para a saúde. 

Apresenta-se um estudo de caso fictício, em acordo aos principais pontos positivos identificados 

das experiências selecionadas, legislação brasileira e viabilidade, que poderá subsidiar a 

estruturação de PCCS no âmbito do SUS por outras SES e SMS e/ou ainda apoiar a revisão das 

Diretrizes Nacionais e de PCCS já implantados. 

 

Carreira no contexto brasileiro: proposta e implantação de planos específicos 
para os profissionais do SUS 

 

A carreira é um sistema organizativo e compreensivo da trajetória das atividades laborais das 

pessoas, tem função social e administrativa que orienta a mobilidade no mercado de trabalho e 

função psicossocial de dar sentido e motivação as atividades realizadas pelos trabalhadores 

(RIBEIRO, 2009; ARONI, 2011). 

A carreira trabalhista (concepção de carreira externa ou organizacional) surge no mundo, no início 

do século XX, com o objetivo de planejar e organizar a trajetória da vida laboral dos funcionários, 

no interior de uma organização, a ser percorrida por meio de cargos e funções a serem 

desempenhadas (ARONI, 2011).  

No Brasil, a carreira tradicional ganha ênfase na década de 1970, num contexto de repressão dos 

sindicatos pela ditadura militar. Ademais, os investimentos no setor industrial atraiu mão de obra 

de baixa qualificação, os quais eram treinados para exercício da função e a valorização do 

empregado se dava basicamente no que concernia ao tempo de trabalho do empregado. A 

década de 1980 foi marcada por greves empreendidas pelos sindicatos, tendo em vista a 

estagnação econômica e a consequente redução de postos de trabalho e demissões em massa 

(ARONI, 2011).  

Nas últimas décadas, o mercado de trabalho tem se reconfigurado, sobretudo em virtude de 

mudanças profundas promovidas pela tecnologização e automação, que refletem nas relações de 

trabalho, redução de empregos estáveis e diversificação de vínculos empregatícios e, por 

consequência, nas estruturas e concepções de carreira (MATTOSO; 1994; BLANCH, 2003; 

SENNETT, 1998). Passa-se a valorizar as competências e habilidades, e há uma concentração de 
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postos de trabalho com contratação via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (CAMPOS; 

2006; ARONI; 2011).  

Não obstante a desvalorização do ideário de carreira pública como sonho de todo trabalhador, 

ainda vigem as reivindicações de trabalhadores públicos, sobretudo alocados nas áreas 

consideradas prioritárias de Estado, saúde, educação e segurança, por uma carreira que 

possibilite a valorização salarial, do tempo de trabalho e que garanta benefícios de curto prazo, 

como adicionais e melhores condições de trabalho. 

Em se tratando da saúde, desde a implantação do SUS, em 1990, já se propunha a criação de 

carreiras para os profissionais do sistema, sendo, inclusive, requisito para recebimento de 

recursos oriundos da União, a implantação de uma Comissão de elaboração de PCCS, por parte 

dos municípios (BRASIL; 1990).  

A Norma Operacional Básica/RH-SUS, cujos princípios e diretrizes para a gestão do trabalho no 

SUS foram revisadas em 2003, coaduna com as legislações de implantação do SUS e reconhece 

o papel primordial dos RHS para o funcionamento e consolidação do sistema nacional de saúde. 

Nesse sentido, apresenta as diretrizes norteadoras para implantação de PCCS no âmbito da 

União, estados e municípios. 

É sabido, contudo, que a implantação de um plano de carreiras, principalmente no que diz 

respeito ao setor público, é um processo que exige, geralmente, uma longa negociação entres as 

atores envolvidos, com destaque para os trabalhadores, que usufruirão dos benefícios advindos, e 

representantes do estado, os quais devem sugerir e/ou aprovar uma proposta que sobreleve o 

impacto financeiro aos cofres públicos.  

Nesse contexto, notou-se que, dentre os planos estudados por esta pesquisa, o tempo entre a 

apresentação de uma proposta de carreira e a implantação da mesma foi de pelo menos dois 

anos, chegando até seis anos. Para tanto, estudos de impacto financeiro foram demandados, em 

alguns casos, mais de uma vez com fins de adequação e viabilização do plano. 

Cumpre esclarecer ainda que a propositura de um plano específico para a saúde é ainda limitada, 

sobretudo quando trata-se de um município/estado sem planos específicos para outras áreas e, 

por vezes, planos de carreiras gerais. Considerando este fato, se observou que todas os locais 

partiram de algum plano já implantado, com exceção de Guarulhos, que não apresentava nem 

mesmo um plano geral para os servidores municipais.  

Para a propositura de todos os planos estudados criaram-se comissões específicas, tal como já 

previsto em legislações anteriores às Diretrizes Nacionais para elaboração de PCCS editada pela 
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MNNP-SUS, como a Portaria nº 830, de 20 de junho de 1990 e a NOB-RH-SUS. E neste processo 

de discussão, a participação dos trabalhadores foi essencial e prioritária.  

A participação do trabalhador, é antes de tudo, essencial para a concretização do sistema 

nacional de saúde. Ao estimular tal “participação na construção de uma esfera pública 

democrática, reafirma-se o compromisso com as premissas do Projeto da Reforma Sanitária e 

busca-se efetivar o SUS”  (BRASIL;;  2007,  p.  9).   

Ainda em se tratando do processo de viabilização de um plano específico, observou-se que a 

maior parte das estruturas não fizeram a discussão em mesas de negociação por não tê-las 

implantadas. Esse dado corrobora os achados da primeira fase desta pesquisa, em que se 

constatou que as mesas não estão implantadas em 43,5% das secretarias investigadas (n=226). 

Identificou-se a existência de apenas 137 mesas, o que corresponde a 26,4% das estruturadas 

pesquisadas, contudo, o total de mesas em funcionamento perfazem apenas 16,2%. Ademais, 

apenas 8,1% dos gestores entrevistados afirmaram tratar de PCCS nas mesas de negociação. 

Nota-se, portanto, um processo de instalação de mesas ainda tímido, o que não significa dizer que 

as negociações não estejam acontecendo, sobretudo porque outros espaços de negociação já se 

fazem presentes em muitos municípios e estados, como os conselhos de saúde. O que é sabido é 

que a negociação é um processo fundamental e que exige a pactuação de interesses e 

prioridades pelos diversos sujeitos envolvidos no contexto do trabalho (SILVA; 2012; BRAGA; 

2002). 

Apresenta-se a seguir um quadro sintético das características do processo de implantação dos 

PCCS específicos da saúde estudados nesta pesquisa.  

 

 



142 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Quadro 2.17 -  Características do processo de implantação dos PCCS estudados. Brasil, 2013 
Estrutura Processo de Implementação do PCCS 

SES MT 
Antecedente: 2000 e 2004 
Proposta: 2009 
Implantação: 2011 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: não  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: Sim. Jurídica do Ministério 
da Saúde 
Financiamento: estadual  

SES BA 

Antecedente: 2002 
Proposta: 2007 
Implantação: 2009 
Revisão: 2012  

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: sim, geral  
Discussão na MNP: sim (mesa geral) 

Estudo de impacto financeiro: não 
Assessoria: Sim. Jurídica  
Financiamento: estadual 

SES AL 

Antecedente: 2001 
Proposta: 2002 
Implantação: Saúde - 2003 
Engenheiros e Arquitetos – 2003; Economistas – 2005; 
Médicos - 2006 
Médicos Veterinários – 2006; Apoio à saúde - 2008 

Participação dos trabalhadores: sim, 
exceto os médicos 
Comissão específica: sim 
MNP: sim  
Discussão na MNP: sim  

Estudo de impacto financeiro: não 
Assessoria: não 
Financiamento: estadual 

SES TO 

Antecedente: plano geral  
Proposta: 2004 
Implantação: 2005  
Revisão: 2012 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: não  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: estadual 

SMS 
Goiânia 

Antecedente: não 
Proposta: 2004 
Implantação: 2010 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: não (implantada em 2011)  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: municipal 

SMS Recife 
Antecedente: 2004 
Proposta: 2008 
Implantação: 2012 (sem revogação do plano de 2004) 

Participação dos trabalhadores: sim 
Comissão específica: sim 
MNP: sim  
Discussão na MNP: sim 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: municipal 

SMS  
Guarulhos 

Antecedente: Não 
Proposta: 2007 
Implantação: 2008 
Revisão: 2011 

Participação dos trabalhadores: sim, via 
Conselho Municipal de Saúde.  
Comissão específica: sim 
MNP: sim, geral  
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: não 
Financiamento: municipal 

FESF BA 

Antecedente: não 
Proposta: 2007 
Implantação: 2010 
Revisão: 2012  

Participação dos trabalhadores: não 
Comissão específica: não 
Discussão na MNP: não 

Estudo de impacto financeiro: sim 
Assessoria: sim.  
Financiamento: estadual  

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014.  
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Características estruturais de planos específicos para os profissionais do SUS 

 

As síntese das características dos planos estudados encontram-se apresentadas no quadro 2.17. 

É possível notar que em termos de abrangência, apenas os planos de Tocantins incluem todos os 

profissionais, inclusive administrativos e agentes de saúde (ACS e ACE). Todos os profissionais 

com atuação na saúde estão incluídos em algum plano, porém em planos específicos. Não há um 

plano único que inclua todos.A FESF, inclui todos os profissionais contratados por ela, porém não 

há a inclusão dos agentes de saúde, pois os mesmos são contratados pelos municípios, em 

âmbito mais local, dados os requisitos de contratação dos mesmos.  

As maiores dificuldades de inclusão se fazem para os profissionais administrativos, pois há o 

entendimento por parte da gestão superior da Secretaria de Administração que estes profissionais 

são  “sistêmicos”,  ou  seja,  são  contratados  para atuarem em qualquer um dos setores existentes 

no âmbito do município/estado. 

No que tange ao predomínio de profissionais de algum nível de complexidade, não se percebem 

tantas incongruências ou surpresas, haja vista que os estados enquadram maior número de 

profissionais da alta complexidade, enquanto os municípios enquadram predominantemente os da 

Atenção Primária. O destaque é a FESF que emprega hoje maior número de profissionais da alta 

complexidade, quando era de se esperar que a fundação possuísse maior percentual de 

profissionais da Atenção Básica, visto que a ideia inicial para criação da FESF era a de 

justamente viabilizar a expansão e consolidação da ESF. Este cenário é devido, principalmente, a 

não contratualização entre a FESF com os municípios que a criaram. Do total de 69 municípios 

que a implantaram, apenas 16 permanecem com contratos ativos. Assim, a FESF tem ampliado 

os serviços para outros níveis de complexidade que não para a primária.  

Cumpre destacar que todos os planos estudados foram baseados nas diretrizes nacionais, mesmo 

que não em sua completude dada as particularidades de cada local, e as negociações entre 

gestores, trabalhadores e instância pagadora. 

Em se tratando dos modos de progressão na carreira, em sua maioria, os planos consideram o 

processo de avaliação de desempenho e de qualificação. A não contabilização do tempo de 

serviço por ocasião da adesão ao plano, em alguns casos, foi desfavorável a muitos profissionais, 

uma vez que muitos ao serem alocados nas tabelas vencimentais se encontraram no mesmo 

patamar que muitos profissionais recém-admitidos ou com menor tempo de serviço. A principal 

motivação para a não contabilização do tempo de serviço deveu-se, em grande medida, ao 

impacto financeiro. 
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Uma das maiores questões no processo de discussão e aprovação das propostas dos planos diz 

respeito às gratificações e adicionais percebidos pelos profissionais, com destaque para o 

adicional de insalubridade, e a não incorporação desse à aposentadoria. Com exceção do estado 

de Alagoas, todos as outras estruturas pesquisadas oferecem adicionais, entre eles o de 

insalubridade. Especificamente no caso de Alagoas, há um movimento de discussão sobre o 

direito real de recebimento deste adicional. Atualmente, os profissionais recém-admitidos não 

fazem jus a este benefício, diferentemente dos servidores já atuantes. Tal fato tem gerado 

disputas judiciais e negociação entre as partes envolvidas nesse contexto. 

Esse cenário identificado no estado de Alagoas, já é percebido em outras instâncias, talvez 

porque a própria legislação que a prevê seja frágil em diversos aspectos, permitindo que as 

empregadoras resolvam os impasses em nível local.  

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, uma atividade é considerada insalubre quando o 
trabalhador está exposto a agentes nocivos à sua saúde acima dos limites tolerados pelo 
Ministério do Trabalho, que considera a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do 
trabalhador, durante a sua vida laboral, conforme prevê a Norma Regulamentadora (NR) 15.  

Estas atividades devem ser comprovadas por meio de laudo de inspeção dos locais de trabalho, e 
uma vez confirmada, assegura-se ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o 
salário mínimo da região, equivalente a 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau 
máximo; 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio e; 10% (dez por cento), para 
insalubridade de grau mínimo. Não obstante, não há ainda entendimento jurídico sobre a base de 
cálculo a ser utilizada para o adicional: se sobre o salário mínimo, sobre o salário-base, sobre o 
piso da categoria ou sobre a remuneração total.  

Ainda segundo a NR 15, a eliminação ou neutralização da insalubridade, a qual pode se dar com 
a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou 
com a utilização de equipamento de proteção individual, determinará a cessação do pagamento 
do adicional respectivo. Sendo assim, uma vez aposentado, o trabalhador não mais se submete 
aos efeitos deletérios do ambiente laboral, de tal modo que se pode cessar a compensação 
mediante adicional de insalubridade. 

Outros questionamentos acerca da insalubridade referem-se à contabilização da mesma para fins 

de cálculo de horas extras, férias e 13º salário, isso, pois, o adicional integra a remuneração (mas, 

não incorpora), sendo, portanto, cabível recurso do trabalhador quanto à negação do empregador 

em considerá-la para estes fins.  
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Quadro 2.18 -  Características estruturais dos PCCS estudados. Brasil, 2013 

Estrutura Bloco IV – Caracterização/estrutura do PCCS 

SES MT 

Abrangência: todos profissionais, excluem-se alguns cargos 
administrativos alocados em plano específico. 
Predomínio de profissionais: alta complexidade 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: capacitação e AD 

Cedência: não 
Mobilidade: sim, para OS 
Gratificações: não 
Adicionais: sim  
Incorpora na aposentadoria: sim 

Previdência: sim. FUNPREV 

SES BA 

Abrangência:  todos, exclui-se administrativos 
Predomínio de profissionais: alta complexidade 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: tempo de serviço, AD e qualificação (utiliza apenas 
assiduidade - plano de 2002) 

Cedência: sim 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim  
Incorpora na aposentadoria: sim 

Previdência: sim, FUNPREV 
Plano/Seguro Saúde: sim, Planserv  
Discussão de PCCS específico: sim, 
auditores e sanitaristas 

SES AL 

Abrangência: todos, em planos diferenciados (n=9)  
Predomínio de profissionais: alta complexidade 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: qualificação, AD (não regulamentada) e titulação 

Cedência: não 
Gratificações: não 
Adicionais: não 
Incorpora na aposentadoria: NA 

Previdência: sim, ALPrevidência  
Discussão de PCCS específico: não 

SES TO 

Abrangência: todos os profissionais 
Predomínio de profissionais: Atenção Básica e alta complexidade 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: AD e qualificação 

Cedência: sim 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: não  

Previdência: sim, IGEPREV 
Discussão de PCCS específico: não 

SMS 
Goiânia 

Abrangência: todos os profissionais, excluem-se os administrativos  
Predomínio de profissionais: Atenção Básica 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: tempo de serviço e AD 

Cedência: sim 
Gratificações: sim  
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: não 

Previdência: Sim. IPSM 
Plano/Seguro Saúde: Sim. IMAS 
Discussão de PCCS específico: não   

SMS Recife 

Abrangência: todos profissionais, excluem-se administrativos  
Predomínio de profissionais: Atenção Básica e alta complexidade 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: AD, qualificação e por tempo de serviço 

Cedência: sim sem progressão 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: alguns 

Previdência: sim. Reciprev  
Discussão de PCCS específico: sim. 
Vigilância Sanitária 

SMS  
Guarulhos 

Abrangência: todos profissionais, inclusive ACS e ACE, excluem-se  
os administrativos  
Predomínio de profissionais: Atenção Básica  
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: por AD e titulação 

Cedência: sim, sem progressão 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: gratificações 

Previdência: sim. INSS 
Discussão de PCCS específico: não 

FESF BA 

Abrangência: todos 
Predomínio de profissionais: rede hospitalar 
Baseado nas diretrizes da MNNP: sim 
Progressão: AD e tempo de serviço 

Cedência: não 
Gratificações: sim 
Adicionais: sim 
Incorpora na aposentadoria: alguns 

Previdência: sim, INSS 
Plano/Seguro Saúde: não 
Discussão de PCCS específico: sim, 
médicos 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014.  
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Processos de Avaliação de Desempenho 

 

O aperfeiçoamento das práticas de gestão do trabalho nos serviços de saúde se constitui em 

grande desafio para a gestão da saúde. Avaliação de desempenho é um dos focos de atenção do 

processo de gestão e sua finalidade é identificar o nível de capacitação/qualificação profissional e 

o potencial dos trabalhadores aos objetivos organizacionais.  

Como ferramenta de auxílio ao processo de tomada de decisão, a avaliação de desempenho é 

considerada como um instrumento de levantamento de dados que possibilita caracterizar as 

condições que dificultam ou impedem o completo e adequado aproveitamento dos trabalhadores 

da organização. 

De fato, o tema avaliação de desempenho, ao mesmo tempo em que ganha espaço de discussão 

sobre a gestão de recursos humanos no setor público, provoca polêmica entre gestores e 

trabalhadores, principalmente porque o avaliar ainda suscita no trabalhador um imaginário de 

repreender, punir. Por outro lado, os processos de avaliação de desempenho conduzidos por 

grande parte das organizações ainda traz, em seu bojo, conotações burocráticas, meramente 

técnicas e pontuais, que não resultam em melhoria dos processos de práticas (PIERANTONI et 
al.; 2011).  

Neste contexto de entendimento de que a AD se configura como importante instrumento de 

gestão, as estruturas estudadas por esta pesquisa já apostam nesses processo de forma a tentar 

acolher as exigências dos serviços e a dos profissionais de saúde. Todos os planos, conforme 

aponta o quadro a seguir, preveem processo de avaliação de desempenho, contudo, na SES de 

Alagoas, SMS de Recife e FESF Bahia, ainda não há legislação que o regulamente.  

Segundo os respondentes da pesquisa, os modelos de AD previstos abrangem todos os 

servidores da estrutura, com exceção de Alagoas, e foram negociados com os trabalhadores, 

exclusive Tocantins e FESF. 

A periodicidade, os requisitos e as formas de avaliação variam entre os locais, mas se destaca 

que a SES BA, por ainda não ter regulamentado os parâmetros e indicadores da AD, executa um 

modelo em que a avaliação individual é baseada apenas na assiduidade do trabalhador.  

Os dados da pesquisa apontam para maior dificuldade em regulamentar e desenvolver um 

processo de avaliação de desempenho que não seja meramente ilustrativo e burocrático. Notam-

se dificuldades em aplicar os resultados da AD em melhorias para o serviço e em processos de 
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educação permanente. Não obstante, em alguns locais, ela garante adicionais importantes à 

remuneração do trabalhador, caso da FESF e Recife. 
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Quadro 2.19 -  Processo de Avaliação de Desempenho previsto nos PCCS estudados. Brasil, 2013 

Estrutura Avaliação de Desempenho 

SES MT 
Existência: sim 
Abrangência: quadro geral do estado 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: anual 
Informatizada: não 
Interface com educação permanente: não 

Comissão: formada por chefe imediato e dois 
profissionais da equipe 
Trabalhador: autoavaliação (não regulamentada) e 
avalia a chefia  
Comissão: avalia o subordinado e a equipe 

SES BA 
Existência: sim (2011) 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: mensal (assiduidade) 
Informatizada: não 
Interface com educação permanente: não 

Considera produção (institucional) e assiduidade 
(individual). 
Aguardando regulamentar os critérios de AD individual 

SES AL 

Existência: sim, não regulamentado 
Abrangência: profissionais de apoio à 
saúde 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: anual 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Aguardando regulamentação  

SES TO 
Existência: sim 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: não 

Periodicidade: anual 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Trabalhador: autoavaliação  
Chefe: avalia o subordinado 
Dois profissionais indicados: avaliam o subordinado 

SMS 
Goiânia 

Existência: sim 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: semestral 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Utiliza AD implantada no ano de 1994 
Trabalhador: autoavaliação 
Chefe: avalia o subordinado e a equipe 

SMS 
Recife 

Existência: aguardando 
regulamentação  
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim  

Periodicidade: anual 
Informatizada: prevista 
Interface com educação permanente: sim 

Aguardando regulamentação 

SMS  
Guarulhos 

Existência: sim 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: sim 

Periodicidade: bianual, e anual de 
acompanhamento 
Informatizada: sim 
Interface com educação permanente: sim 

Trabalhador: autoavaliação e  avaliação do chefe 
Chefe: avalia o trabalhador  
Usuário: avalia a unidade 

FESF BA 
Existência: sim, não implantado 
Abrangência: todos 
Negociada com trabalhadores: não 

Periodicidade: semestral 
Informatizada: não 
Interface com educação permanente: não  

Ainda não regulamentada 
Prevê autoavaliação e avaliação do servidor pela chefia 

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014.  
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Pontos de destaque e nós críticos dos planos de carreira da saúde 

 

O relatório final da II Conferência Nacional de Recursos Humanos, realizada em 1994, já afirmava 

que:  

As oportunidades de capacitação são escassas. Os salários são aviltantes. Os 
trabalhadores convivem, no mesmo local de trabalho e com as mesmas funções, 
com salários profundamente desiguais. Não existe, na maioria das instituições, um 
plano de carreira, cargos e salários compatível com as responsabilidades, riscos e 
encargos inerentes ao processo de trabalho da área de saúde. Esta situação 
conduz a uma enorme e explicável desmotivação dos profissionais de saúde e ao 
descompromisso ético e social com os usuários e com o serviço público. Os 
trabalhadores querem assumir o seu papel de protagonista na transformação do 
setor (BRASIL; 1994, p. 13). 

Passados vinte anos dos documentos supramencionados, o cenário relatado já não é o mesmo, 

embora ainda se notem: escassez de profissionais qualificados na gestão do trabalho; 

diversificadas modalidades de contratos temporários; ausência de Planos de Carreiras adequados 

em boa parte das estruturas ou insatisfação dos trabalhadores com o plano de carreira existente; 

remuneração insuficiente dos profissionais; dificuldade de fixação de profissionais; limitação da 

expansão de quadro de pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal; ausência de 

concursos públicos; deficiência de qualificação dos profissionais; carência de programas de 

educação permanente e continuada e outros (BRASIL; 2004; OBSERVARH/IMS/UERJ; 2004; 

2006a; 2006b; 2008; MAGNAGO; 2012; NEY; RODRIGUES; 2012).  

Não se pode negar que o Ministério da Saúde, por meio da SGTES, tem empregado esforços com 

o objetivo de melhorar todos os aspectos da gestão do trabalho, e já se notam melhorias quando 

se avalia uma evolução no tempo. Em se tratando de PCCS, por exemplo, pesquisa realizada em 

2008 constatou que 47,8% dos gestores de RHS de SES e SMS entrevistados declararam não 

possuir nenhum modelo instituído; 28,9% disseram possuir um plano geral para todos os 

trabalhadores e; 20,2% PCCS específico do setor saúde. O cenário em 2012 apresentou 

diferenças importantes: o percentual daqueles que apontaram a inexistência de planos diminuiu 

para 29,1%; PCCS gerais foram apontados por 36,6% e; o percentual de respondentes que 

indicaram planos específicos para o setor saúde aumentou em 28,7%. 

A implantação de um PCCS não significa apenas ganhos em termos remuneratórios. Pode 

constituir-se como um instrumento poderoso de melhorias das condições de trabalho, capacitação 

profissional e, mais do que isso, de reconhecimento do trabalhador. O quadro abaixo apresenta os 

principais pontos positivos e negativos sob a percepção dos gestores acerca dos planos em 

vigência. E, na última coluna, apresentam-se os principais destaques (positivos ou negativos) dos 

planos estudados. 
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É válido chamar atenção para a implantação de política de saúde do trabalhador nos estados de 

Mato Grosso e Bahia. Os gestores exaltaram tal iniciativa, fruto de negociação e luta dos 

trabalhadores, como um passo importante no combate às más condições de trabalho, às doenças 

e agravos do trabalhador oriundos de um ambiente insalubre, alta carga de trabalho, escassez de 

insumos básicos e outros.  
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Quadro 2.20 -  Pontos positivos e negativos dos PCCS estudados, segundo os gestores. Brasil, 2013 

Estrutura 
Opinião dos gestores: pontos positivos e negativos 

Pontos positivos Pontos negativos Destaques 

SES MT Plano inclui a Politica de saúde do Trabalhador 
A AD é geral para todos os trabalhadores da 
administração estadual 
Autoavaliação ainda não foi regulamentada  

Implantação da Política de 
desenvolvimento do trabalhador 
baseado em critérios de gestão do 
conhecimento. 
Movimento pra extinção das OS.  

SES BA 

Aposentados e pensionistas foram beneficiados 
com o plano 
O plano prevê duplo vínculo 
Ganho salarial em comparações aos outros 
planos 
Subsidiou a implantação da política de saúde do 
trabalhador 

Baixos salários 
LRF impede aumentos salariais 
consubstanciais  

O plano prevê duplo vínculo  

SES AL 
Inclusão do pessoal de apoio 
Mapeamento dos servidores da saúde para o 
enquadramento no plano  

Existência de vários planos 
Não regulamentação da progressão vertical 
por nível (titularidade) 

Proposta de unificação dos planos 
existentes 

SES TO 
Aumento da assiduidade dos trabalhadores 
Aumento salarial 
Aumento da satisfação dos profissionais 

Não indicou ponto negativo  
AD informatizada com instrumentos 
específicos em a interface com 
educação permanente 

SMS 
Goiânia 

Diminuiu a rotatividade  
Aumentou a satisfação dos profissionais  

Adicional de titulação, formação e 
aperfeiçoamento que não estimula o 
profissional a se qualificar constantemente   

SMS 
Recife 

Estágio probatório contabiliza para a carreira  
O plano inclui os ACS e ACE 
Benefício ganho ao fim da carreira: aumento do 
percentual 
Alteração da nota mínima para progressão por 
AD  

Não inclusão dos administrativos no plano Inclusão dos ACS e dos ACE  

SMS  
Guarulhos Instituição do processo de AD 

Progressão vertical não regulamentada 
(titularidade) 
Não inclusão dos administrativos  

Dificuldade para contratação de 
médicos e de auxiliares de 
enfermagem  

FESF BA 
Gratificação de Produção e Qualidade (GPQ): 
26% para todos os trabalhadores e 50% 
médicos 

Negociação com os trabalhadores 
Reconhecimento da FESF pelos 
trabalhadores   

Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2014.  
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Comparativo das Diretrizes nacionais da MNNP-SUS e os planos de carreira da saúde 
implantados 

 

Neste tópico, optou-se por apresentar um quadro autoexplicativo que traz um comparativo sucinto 

entre o que prevê as diretrizes nacionais para a implantação de planos de carreira e os aspectos 

previstos (não necessariamente em prática) que caracterizam os planos estudados por esta 

pesquisa. 

Em linhas gerais, as legislações que implantam e regem os planos estão de acordo com o que se 

prevê as diretrizes, como já apontado pelos próprios gestores. Notam-se particularidades, o que 

era de esperar, já que as diretrizes propõem-se genéricas para que cada local as adeque à sua 

realidade.  

Um aspecto a ser destacado é a abrangência do plano. As diretrizes propõem que todos os 

trabalhadores do SUS estejam enquadrados no PCCS. Contudo, há disparidades entre os locais, 

tendo em vista o entendimento por parte de alguns gestores/governantes de que alguns cargos 

são genéricos ao âmbito da prefeitura/estado, de modo que os profissionais que ocupam tais 

cargos podem atuar em qualquer setor, cabendo-lhes, portanto, um enquadramento em um plano 

geral da instância. Ademais, ainda não é consensual a incorporação dos agentes de saúde aos 

planos. Não obstante, já se notam experiências de inserção de ACS e ACE (Recife e Guarulhos).  

Outro ponto a ser discutido é em relação a divisão das classes: a diretriz propõe que seja 

realizada de acordo com o grau de escolaridade, constituindo, por exemplo, uma classe/cargo 

genérica todos os profissionais de nível superior. Embora os planos estudados tenham tentado se 

ater ao máximo o que preconizam as diretrizes, este aspecto foi considerado ponto nevrálgico 

dada a dificuldade em se negociar com a categoria médica, que cria impasses para a negociação. 

Em sendo assim, apenas o plano do estado de Mato Grosso agregam todos os profissionais de 

uma mesma escolaridade no mesmo cargo. Em todos os demais, os profissionais médicos 

encontram-se separados em cargos específicos. Há ainda o caso de Alagoas que gerencia nove 

planos diferentes referentes a profissionais com atuação no SUS.  
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Quadro 2.21 -  Comparativo entre os PCCS e as Diretrizes Nacionais da MNNP-SUS. Brasil, 2013 
Previsto pelas Diretrizes 

Nacionais PCCS-SUS SES MT SES BA SMS Alagoas SES TO SMS Goiânia SMS Recife SMS 
Guarulhos 

FESF 
Bahia 

Gestão partilhada: participação 
dos trabalhadores  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

Comissões paritárias: 
representantes de gestores e 
de trabalhadores c  

Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

Comissão derivada da mesa de 
negociação Permanente do 
SUS (MNP-SUS) 

Não  Sim 
(mesa geral)  Sim  Não  Não  Sim  Não  Não  

Abrangência: todos os 
trabalhadores integrantes do 
Sistema Único de Saúde  

Todos, 
excluem-se 
ACS e ACE e 
alguns cargos 
administrativos 
que estão 
alocados em 
plano 
específico  

Todos, 
excluem-se os 
administrativos 
e ACS e ACE  

Todos, excluem-
se os ACS e 
ACE  

Todos, 
excluem-se 
os ACS e 
ACE  

Todos, 
excluem-se os 
administrativos 
e ACS e ACE  

Todos, 
inclusive ACS e 
ACE e 
excluem-se os 
administrativos  

Todos, 
inclusive ACS 
e ACE e 
excluem-se os 
administrativos  

Todos, 
excluem-se os 
ACS e ACE  

Ingresso na carreira: concurso 
público  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  

Classes genéricas para todos 
os cargos de acordo com o 
grau de escolaridade  

Classes 
específicas 
para cada 
carreira de 
acordo com 
grau de 
escolaridade  

Classes 
específicas 
para cada 
carreira  

2003: Classes 
específicas para 
cada carreira de 
acordo com grau 
de escolaridade  Divisão 

específica 
para cada 
carreira  

Divisão 
específica para 
cada carreira  

Nove classes 
por grupo de 
tabela 
vencimental 

Divisão 
específica para 
cada carreira  

Divisão 
específica 
para cada 
carreira  

2008: Divisão 
em níveis 
específicos para 
cada carreira de 
acordo com o 
grau de 
escolaridade  

 
 

Continua... 
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Previsto pelas Diretrizes 
Nacionais PCCS-SUS SES MT SES BA SMS Alagoas SES TO SMS Goiânia SMS Recife SMS 

Guarulhos 
FESF 
Bahia 

Desenvolvimento na carreira: 
promoção (formação, 
qualificação ou experiência 
profissional) e progressão por 
mérito (avaliação de 
desempenho)  

Sim Sim e tempo de 
serviço Sim Sim Tempo de 

serviço e AD 
Sim e tempo de 
serviço Sim Tempo de 

serviço e AD 

Enquadramento (transposição 
de plano): opcional com 
possibilidade de adesão a 
qualquer tempo  

Transposição 
automática 

Transposição 
automática Sim 

Opcional sem 
possibilidade 
de adesão a 
qualquer 
tempo 

Transposição 
automática 

Opcional sem 
possibilidade 
de adesão a 
qualquer tempo 

Opcional sem 
possibilidade 
de adesão a 
qualquer 
tempo 

Não se aplica 

A concessão de gratificações, 
adicionais e indenizações a 
critério da instituição   

Adicionais  Gratificações e 
adicionais  Não Gratificações 

e adicionais  
Gratificações e 
adicionais  

Gratificações e 
adicionais  

Gratificações e 
adicionais  

Gratificações 
e adicionais  

O Programa Institucional de 
Avaliação de Desempenho 
deverá constituir-se em um 
processo pedagógico e 
participativo, abrangendo, de 
forma integrada, a avaliação:  
I - das atividades dos 
trabalhadores;  
II - das atividades dos coletivos 
de trabalho; e,                                                
III - das atividades do órgão ou 
instituição.” 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Programa institucional de 
qualificação Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não 
Fonte: ObservaRH/IMS-UERJ. Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS. Brasil, 2013; Brasil, Ministério da Saúde. Protocolo nº 6, de 
2006. 
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Grupos focais e as entrevistas em profundidade 

 

A partir da análise das entrevistas em profundidade realizadas na segunda fase desta pesquisa, 

observou-se que pontuadas e discutidas pelos são análogas às discussões suscitadas nos grupos 

focais realizados nas cinco regiões do país, durante a primeira fase deste estudo.  

Destacam-se as similaridades nas falas dos gestores participantes tanto com relação aos ganhos 

com a implantação do PCCS quanto no que concerne às dificuldades e fragilidades do mesmo. 

Como principais contribuições promovidas pela implantação do PCCS, podem-se citar melhoria 

salarial e a fixação de profissionais da saúde, tal como apontam os relatos a seguir:  

 

“O  plano  trouxe  ganho.  Hoje  o  salário  atrai,  as  30  horas  também” (Grupo Focal, gestor da região Sul – 1ª 
fase). 

“O  servidor  se  preocupa  em  melhorar  o  desempenho,  a  questão  da  assiduidade  do  servidor.  Até  2007  tinha  
gente com até sete faltas por mês e quando vê a evolução isso melhorou muito [...] A manutenção do 
profissional  também  melhorou.”  (Entrevista, gestor de Tocantins – 2ª fase) 

“[...]  Eu  mencionaria  a  questão  salarial,  a  questão  do  avanço  na  carreira.  O  trabalhador  teve  voz  para  opinar  
e participar na sua própria carreira. E mais do que isso o plano suscitou outras discussões como a 
implantação dentro da secretaria de um programa de saúde do trabalhador de saúde. (Entrevista, gestor da 
Bahia – 2ª fase) 

 

Alguns gestores também destacaram a relevância do PCCS enquanto uma ferramenta para a 

melhoria da gestão, sendo considerado um importante canal de viabilização para a discussão da 

questão da precarização das relações de trabalho.  

 

“O  PCCS  pode   ser   um   ponto   de   partida   para   a   discussão   da   desprecarização.” (Grupo Focal, gestor da 
região Sul – 1ª fase)  

“Agora  sim  eu  vou   iniciar   o  processo  de  desprecarização  com  os municípios. Porque antes eu não tinha 
moral  para  cobrar  dos  municípios  o  que  o  estado  também  não  tinha.” (Entrevista, gestor da Tocantins – 2ª 
fase) 

 

No que tange ao orçamento e financiamento do plano, alguns aspectos foram levantados, tais 

como a garantia do financiamento tripartite obedecendo os percentuais estabelecidos pela EC 29, 

a folha de pagamento dentro dos 15% destinados a saúde e a dificuldade em se ter uma diretriz 

única sem levar em conta as peculiaridades dos municípios. Outro entrave identificado nas falas 
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dos gestores diz respeito às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), onde 

segundo alguns gestores, essa impõe grandes restrições no que tange o orçamento dos planos de 

carreira. 

 

“Se  não   fizermos  discussão   sobre   a   Lei   de  Responsabilidade  Fiscal,   não  há  plano   que  dê.  O   estudo  de  
impacto  vai  apontar  que  não  pode.  Não  conseguiremos  colocar  na  mesma  caixa  servidores,  CLTs”.   (Grupo 
Focal, gestor da região Sul – 1ª fase) 

“A  vontade  política existe, mas hoje não temos recurso. O financiamento da saúde é o que mais atrapalha 
hoje e acaba interferindo na fixação. O profissional não visualiza uma perspectiva de uma carreira, e a 
gente, por conta disso, consegue atrair, mas não consegue fixar, ele (o profissional de saúde) infelizmente 
fica  um  tempo  conosco  e  vai  embora.”  (Grupo Focal, gestor da região Norte – 1ª fase) 

“Eu  acho  que  o  nosso  grande  desafio  em  relação  a  viabilização  de  qualquer  proposta  hoje  no   interior  da  
secretaria é a questão do financeiro. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal ela amarra tudo e não 
deixa realmente nenhuma liberdade, não deixa nenhuma flexibilidade, não deixa nenhuma oportunidade de 
revisão  das  composições  salariais.”  (Entrevista, gestor da Bahia – 2ª fase) 

 

A ausência de assessoria técnica para implantação de e elaboração do planos foi bastante citada 

pelos gestores entrevistados na primeira fase da pesquisa com corroboro pelo gestores da 

segunda fase, tal como aponta os fragmentos abaixo: 

 

“Não,  não  tivemos assessoria técnica para elaborar o plano. Nós utilizamos o documento do ministério da 
saúde,  as  diretrizes  do  PCCS  e  da  mesa  de  negociação  permanente.”   (Entrevista, gestor de Goiânia – 2ª 

fase). 

“A  maior  dificuldade   foi  a   falta  de  assessoria   jurídica que não tinha. A gente teve que criar olhando o do 
outro,  vendo  as  portarias.  E  também  a  falta  de  outras  experiências  para  subsidiar,  né?...   [...].”   (Entrevista, 

gestor de Recife – 2ª fase) 

 

A disputa entre categorias profissionais, principalmente no que se refere aos médicos, foi uma 

discussão muito abordada por parte dos gestores participantes da 1ª e da 2ª fase do estudo. De 

um modo geral, os médicos negociam separadamente em prol dos direitos de sua corporação, 

ganhando benefícios nem sempre percebidos pelos demais profissionais.  
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“Existem  dois  planos:  um  especificamente  dos  médicos  e  outro  para  os  demais  (profissionais  de  saúde).  [...].  
Eles (os médicos) têm poder de barganha e conseguiram alterar a lei e colocaram mais incentivos no plano 
deles. O PCCS deles já se dá por titulação e  ganharam  mais   incentivos  para  qualificação.”   (Grupo Focal, 
gestor da região Norte – 1ª fase)  
 
“A  discussão  na  mesa  culminou  no  [...]  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Remuneração  (instituído  por   lei).  Os  
médicos não concordaram com a remuneração deles. [...] Era igual pra todos os profissionais. [...] Os 
médicos fizeram negociação paralela à lei, a assembleia legislativa concordou [...] O salário deles foi para 
R$  2.500.  O  nosso  permaneceu  em  R$  1.200.”  (Grupo Focal, gestor da região Nordeste – 1ª fase) 

“[...]Disputa  de  categoria.  A  gente  não  teve  a  participação  na  íntegra  dos  sindicato  dos  médicos.  Quando a 
gente começou a discutir um cargo único eles se retiraram. (Entrevista, gestor de Goiânia– 2ª fase) 

“Carreiras   distintas,  mas   o   salário   o  mesmo.   Só   não   os  médicos,   porque   eles   conseguiram   um   reajuste  
diferenciado aí fugiu da tabela da gente. Estamos brigando  para  acompanhar  eles  ainda.”  (Entrevista, gestor 
de Alagoas – 2ª fase) 

 

Em linhas gerais, se pode afirmar que os resultados da primeira fase foram validados pelos 

achados da segunda fase. Predominaram nos discursos dos gestores nos dois momentos da 

pesquisa: orçamento e financiamento limitado, presença de Organizações Sociais; dificuldades de 

negociação com os médicos; melhorias advindas dos PCCS e processos de avaliação de 

desempenho ainda em fase inicial com maiores dificuldades em articulá-la ao desenvolvimento 

profissional.  
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Desafios que se apresentam  

 

A análise dos dados coletados, quer seja mediante os documentos referentes aos planos, quer 

seja via discursos dos gestores entrevistados, apontaram diferentes e diversas melhorias no 

âmbito da gestão, emergidas sobretudo após a implantação de um plano de carreira. 

Apresentaram, ainda, desafios que merecem ser estudados e trabalhados com maior afinco, uma 

vez que eles são fundamentais para o desenvolvimento da área da gestão do trabalho e da 

educação na saúde, fixação e valorização profissional e, por consequência, consolidação e 

melhorias dos serviços de saúde oferecidos pelo sistema nacional público. 

Os principais desafios que se apresentam são: 

→ Planejamento do sistema de saúde e pactuação de metas; 

→ Condições de trabalho e infraestrutura: articulação com AD; 

→ Regulamentação do processo de AD e articulação com a política de educação permanente 

de acordo com as metas pactuadas; 

→ Valorização do trabalho em equipe como indicador importante do desempenho 

profissional; 

→ Inserção de todos os profissionais que trabalham na saúde: administrativos e agentes de 

saúde; 

→ Implementação e utilização de sistemas de informação. 

Apresenta-se, a seguir, à titulo de exercício, um estudo de caso de um município fictício com um 

plano de cargos fictício, em que se consideraram os principais pontos positivos dos planos 

implantados, segundo os gestores, sem deixar de se preocupar com a viabilidade dos aspectos 

dos planos.  

Cumpre esclarecer que o estudo de caso constitui-se apenas em uma tentativa de externar a 

superação dos desafios da área da gestão do trabalho, e apresentar um PCCS possível, tendo em 

vista que todos as características previstas nele, estão presentes em pelo menos em um dos 

planos estudados por esta pesquisa.  

Espera-se com este estudo de caso subsidiar a implantação de novos planos, o aprimoramento 

dos planos já impostos e uma possível atualização das diretrizes nacionais para implantação dos 

planos. 
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O caso do município de 
Saramandaia 
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Saramandaia foi fundada em 19 de junho de 1840, embora tenha recebido a denominação de 

cidade apenas em 1904.  

Localiza-se na região Nordeste, no estado de Maranhão. É a décima cidade mais populosa do 

estado, com 95.927 habitantes, em 2010, e estimativas de 98.478 habitantes, em 2013. Possui 

área territorial de 715 km2, e densidade demográfica de 7,45 hab/km2.  

Possui população 100% urbana, com predominância do sexo feminino (60,0%). Possui uma 

população idosa de 9,5% e de menores de cinco anos de 7,8%.  

O atual prefeito de Saramandaia é José Simão, do Partido da Gestão Nacional (PGN), que está 

em seu segundo mandato. Seu antecessor também exerceu dois mandatos consecutivos, sendo 

também do PGN. 

A economia de Saramandaia se baseia principalmente nos serviços, na indústria e no turismo. O 

PIB per capita equivale a R$ 274.14,00 e renda per capita de R$ 4.729,24. A proporção da 

população ocupada é de 70,5%.  

A taxa de analfabetismo é 0,91% e o IDH de 0,870, que indica alto desenvolvimento humano. A 

tabela abaixo apresenta uma síntese de indicadores demográficos e socioeconômicos de 

Saramandaia. 

Tabela 2. 47 -  Dados demográficos e socioeconômicos do município de Saramandaia. Brasil, 2010 
Características demográficas N % 

População total 95.927 100,0 
População masculina 38.371 40,0% 
População feminina 57.556 60,0% 

População urbana 95.927 100,0 
População até 5 anos 7.482 7,79% 
População idosa (> 60 anos) 9.113 9,49% 
Densidade demográfica (hab/km2) 7,45 hab/km2 

Características socioeconômicas N % 
PIB per capita R$ 274.14,00 
Renda per capita R$ 4.729,24 
Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais - %) 0,91% 
IDH 0,870 
Fonte: IBGE, 2013; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (dados de 2010)  

O município possui 94 escolas de ensino pré-escolar, fundamental e médio. Deste total, 30,2% 

são da rede privada. Possui 04 instituições de ensino superior que ofertam 14 cursos na área da 

saúde, os quais 80,0% são de dependência do poder público. No ano de 2012, o município 

ofereceu 2.600 vagas em cursos de graduação da saúde e formou 597 profissionais, dentre eles 

190 psicólogos, 168 biólogos e apenas 22 nutricionistas. Vide tabela abaixo.  
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Tabela 2. 48 -  Número de cursos, vagas e concluintes segundo graduação em saúde. Saramandaia, 
Brasil, 2012 

Graduação Cursos Vagas Concluintes 
N % N % N % 

Biomedicina 1 7,1 230 8,8 - - 
Ciências Biológicas 4 28,6 310 11,9 168 28,1 
Educação Física 1 7,1 65 2,5 60 10,1 
Enfermagem 2 14,3 560 21,5 43 7,2 
Farmácia 1 7,1 230 8,8 36 6,0 
Fisioterapia 1 7,1 460 17,7 36 6,0 
Medicina 1 7,1 80 3,1 - - 
Nutrição 1 7,1 230 8,8 22 3,7 
Psicologia 2 14,3 320 12,3 190 31,8 
Serviço Social 1 7,1 115 4,4 42 7,0 
Total 14 100,0 2.600 100,0 597 100,0 
Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2013. 

Os maiores percentuais de cursos referem-se à graduação de ciências biológicas; em número de 

vagas os cursos de enfermagem superam as outras graduações. No que compete ao número de 

concluintes, por sua vez, o maior percentual cabe aos cursos de psicologia. Nota-se que o 

município ainda não formou médicos e biomédicos, embora tenha cursos nas áreas, os quais 

foram criados recentemente. 

O mercado de trabalho formal do setor saúde no município é predominantemente composto por 

postos de trabalho médicos e auxiliares de enfermagem. A proporção de número de vínculos 

ativos é menor para nutricionistas. Vide tabela a seguir. 

Tabela 2. 49 -  Vínculos profissionais de recursos humanos em saúde, segundo categorias selecionadas. 
Saramandaia, dez/2009 

Categoria Total Atende ao 
SUS 

Não atende ao 
SUS Prof/1.000 hab Prof SUS/1.000 

hab 

Médicos 1.187 1.018 169 12 10,3 
.. Anestesista 32 25 7 0,3 0,3 
.. Cirurgião Geral 132 132 -  1,3 1,3 
.. Clínico Geral 294 277 17 3,0 2,8 
.. Gineco Obstetra 66 51 15 0,7 0,5 
.. Médico de Família 13 13 -  0,1 0,1 
.. Pediatra 81 69 12 0,8 0,7 
.. Psiquiatra 14 12 2 0,1 0,1 
.. Radiologista 54 29 25 0,5 0,3 
Cirurgião dentista 80 50 30 0,8 0,5 
Enfermeiro 123 119 4 1,2 1,2 
Fisioterapeuta 40 20 20 0,4 0,2 
Fonoaudiólogo 16 13 3 0,2 0,1 
Nutricionista 10 7 3 0,1 0,1 
Farmacêutico 27 18 9 0,3 0,2 
Assistente social 21 20 1 0,2 0,2 
Psicólogo 52 37 15 0,5 0,4 
Auxiliar de Enfermagem 440 418 22 4,5 4,2 
Técnico de Enfermagem 51 48 3 0,5 0,5 
Fonte: CNES, 2010 
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Indicadores de capacidade instalada aponta maior proporção de leitos (65,0%), equipamentos 

(72,6%) e estabelecimentos de saúde (87,6%) de natureza pública, vinculados ao SUS.  

Tabela 2. 50 -  Capacidade instalada por indicadores selecionados segundo dependência SUS e não SUS. 
Saramandaia, Brasil, 2013 

Capacidade instalada SUS não SUS Total 
Leitos 223 120 343 
Equipamentos existentes 1.076 405 1.481 
Estabelecimentos 235 33 268 
Equipes de Saúde da Atenção Básica* - - 42 
Fonte: CNES, 2013 
*Equipes de saúde ligadas à Estratégia Saúde da Família (ESF), Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), Saúde Indígena; Consultórios de rua, Atenção domiciliar e Atenção à saúde do sistema 
penitenciário. 

O município possui 42 equipes de saúde de Atenção Básica com cobertura populacional pela ESF 

estimada em 80,5%.  

No ano de 2011 o número de nascidos vivos foi de 1.218. O número de óbitos infantis, por sua 

vez, foi igual a 09 e o de óbitos fetais igual a 14.  

Tabela 2. 51 -  Mortalidade por indicadores selecionados. Saramandaia, Brasil, 2011 
Indicadores N 

Mortalidade geral 785 
Óbitos infantis 09 
Óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos 34 
Óbitos por causas externas  45 
Óbitos fetais 14 
Fonte: DATASUS, 2013 

No ano de 2011, a taxa de fecundidade foi de 45,8% e a proporção de partos cesáreos foi de 

25,4%.  
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Plano de Cargos, Carreira e Salários  

 

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 

A SMS de Saramandaia possui órgão específico de RH, denominado Superintendência de Gestão 

do Trabalho e Educação na Saúde (SUGETES), criada há oito anos diretamente ligado ao 

Gabinete do Secretário de Saúde. Todas as funções relacionadas à gestão de RH são 

desenvolvidas no âmbito deste órgão, exceto a folha de pagamento, pois este é realizado pela 

Secretaria Municipal Administração (SMA). 

A figura a seguir apresenta parte do Organograma da Secretária de Saúde da SMS de 

Saramandaia. 

Figura 2.16 -  Parte do organograma da Secretária Municipal de Saúde de Saramandaia. Brasil, 2005 

 

Fonte: SMS de Saramandaia, 2013 

Nota-se que a SUGETES é conformada por duas Diretorias, a de gestão do Trabalho (DGETS), 

que possui três coordenadorias sob sua responsabilidade - Coordenadoria do Sistema de 

Gabinete do 
Secretário Municipal 

de Saúde 

Superintendência de 
Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde 

Diretoria de Gestão 
do Trabalho em 

Saúde 

Coordenadoria do 
Sistema de Avaliação 

de Desempenho 

Coordenadoria de 
Saúde e Segurança 

do Trabalho 

Coordenadoria de 
Administração de 

Recursos Humanos 

Diretoria de  
Educação na Saúde 

Coordenadoria da 
Escola de Saúde 

Pública de Alfazema  

Coordenadoria do  
Sistema de Formação 

e Qualificação 
Profissional 



164 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

Avaliação de Desempenho (COSAD), Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalho 

(COSST) e Coordenadoria de Administração de Recursos Humanos em Saúde (COARHS) -, e a 

de Educação na Saúde (DES), a qual possui duas coordenadorias subordinadas – Escola de 

Saúde Pública de Saramandaia (ESP) e Coordenadoria do Sistema de Formação e Qualificação 

Profissional (COSFQUA).  

A DGETS é responsável pelas funções de provimento, manutenção, controle, saúde e segurança 

dos servidores municipais; a DES, por sua vez, executa as funções de desenvolvimento 

profissional em parceria com a Escola de Saúde Pública de Saramandaia. 

  

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 

Proposta e implantação do PCCS 

A Mesa de Negociação Permanente do Trabalho, criada em 2008, possui conformação paritária 

entre representantes dos gestores e dos trabalhadores. Participam dela os representes sindicais 

dos profissionais de saúde e o sindicato geral de trabalhadores da saúde; na bancada dos 

gestores há representação da SMA, da SUGETES, do legislativo e Assessoria Jurídica do 

município.  

Desde a sua implantação, a negociação sobre todos os aspectos do trabalho foi ativa e 

consensual, exceto pelos interesses de cada categoria, que precisaram ser superados para 

andamento dos processos de negociação.  

Após reivindicação intensa por parte dos trabalhadores e sindicatos acerca da implantação de um 

plano de carreiras específica para a saúde, a MNP iniciou um processo de negociação. Da mesa 

emergiu uma comissão paritária para formulação de proposta de um PCCS. Assim, ainda em 

2008, a primeira proposta de plano foi apresentada à mesa. Após discussão intensa, sobretudo no 

concerniu a aspectos legais, algumas mudanças foram realizadas. Entre as mais importantes, a 

criação de um cargo específico para a categoria médica.  

A comissão solicitou estudo de impacto financeiro à SMA, que estimou o impacto na folha de 

pagamento de 27%. Tal percentual foi considerado elevado, e por este motivo, outras alterações 

se deram até se alcançar um impacto de 15% anual na folha.  

O projeto foi, então, apresentado ao legislativo, e aprovado, dando origem à Lei nº 1.313 de 

dezembro de 2009.  
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Cumpre destacar que o PCCS da saúde foi o primeiro plano de carreira específico do município. A 

prefeitura já possuía um plano geral, implantado em 2003.  

 

BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

Abrangência 

O PCCS é específico da saúde e abrange todos os profissionais efetivos que tenham prestado 

concurso para ocupar cargos nas unidades de saúde do município. Incluem-se no plano, portanto, 

os profissionais administrativos e de apoio e agentes de saúde. 

O quadro atual da secretaria municipal de saúde é de 2.745, todos efetivos; 100% estão 

enquadrados no PCCS específico da saúde.  

 

Enquadramento, cargos e desenvolvimento da carreira profissional  

Dada a existência do plano geral da prefeitura, os profissionais da saúde puderam optar por 

migrar ou não para o novo plano implementado em 2009. O enquadramento, para estes casos, se 

daria com base no vencimento percebido pelo servidor no momento da adesão ao plano. Os 

trabalhadores recentes, com entrada a partir de 2010, já são enquadrados no novo plano com 

inserção na primeira faixa da primeira classe vencimental da primeira tabela de vencimentos. 

Cumpre esclarecer que todos os profissionais optaram por aderir ao plano específico da saúde.  

A jornada de trabalho é de 30h, exceto para os profissionais da Atenção Básica e em cargos de 

gestão que cumprem 40h.  

Os cargos previstos no plano são:  

x Assistente em Saúde, que compreende as categorias profissionais cujas atribuições 

integram um campo profissional ou ocupacional de atuação para o qual se exige nível de 

educação básica, completo ou incompleto, profissionalizante ou não;  

x Especialista em Saúde, que compreende as categorias profissionais cujas atribuições 

integram um campo profissional de atuação para o qual se exige nível de escolaridade 

mínimo correspondente ao ensino superior e;  
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x Especialista em Medicina, que compreende a categoria profissional médica cujas 

atribuições integram um campo profissional de atuação para o qual se exige nível de 

escolaridade mínimo correspondente ao ensino superior em medicina. 

 
Quadro 2.22 -  Denominação dos cargos e quantitativo respectivo previsto segundo a Lei nº 1.313, de 14 
de dezembro de 2009, do município de Saramandaia. Brasil, 2009.  

Cargos N % 
Assistente em Saúde 1.354 49,3 
Especialista em Saúde 844 30,8 
Especialista em Medicina 547 19,9 
Total 2.745 100,0 
Fonte: Lei nº 1313, de 14 de dezembro de 2009, Saramandaia.  
 
O cargo de Assistente em Saúde prevê a progressão por cinco classes (A à E), e os cargos de 

Especialista em Saúde e Especialista em Medicina quatro classes (A à D). Cada classe se 

desdobra em doze níveis.  

O plano da saúde prevê três carreiras com progressão por mérito, segundo avaliação de 

desempenho, e por titularidade. Tais progressões se dão mediante cumprimento de interstício de 

três anos.  

 

Cessão de trabalhadores 

O PCCS da SMS Saramandaia permite a cessão de trabalhadores enquadrados no plano com 

progressão na carreira, desde que atendido os demais requisitos. A responsabilidade pela 

remuneração do profissional cedido dependerá da pactuação realizada para cada caso específico. 

 

Benefícios: adicionais e gratificações 

A remuneração mensal agrega o salário base acrescido dos seguintes adicionais: Adicional por 

Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, que agrega 5% do salário base; Adicional de 

Insalubridade, que varia entre 10% e 40%, a depender do grau de risco ao qual o profissional está 

exposto, e; Adicional por Trabalho Noturno, que agrega 25% do salário base.  

Os adicionais são incorporados à aposentadoria desde que percebidos nos últimos doze meses 

antes do fim da carreira, pois entrarão no cálculo da média salarial do último ano para definição do 

valor a ser recebido na aposentadoria.  
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Seguridade social 

Com relação às condições de seguridade social, a SMS de Saramandaia garante um sistema de 

previdência pública que é o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Saramandaia 

(ALFAPREV). O plano, não garante seguro/plano de saúde e assistência odontológica privada.  

 

BLOCO V – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O PCCS da SMS de Saramandaia engloba Avaliação de Desempenho (AD) específica para o 

setor da saúde, que foi implementado para atender aos requisitos exigidos na legislação que criou 

o PCCS da saúde. A AD foi negociada na MNP do município, aprovada e normatizada em 2010. 

Através de reuniões mensais entre a equipe de trabalhadores e a gestão, foram negociados 

critérios e competências a serem avaliadas que fossem adequadas à realidade da rede de saúde 

municipal e às metas pactuadas junto ao sistema nacional de saúde . 

Tal processo tem periodicidade anual e está previsto para ocorrer em cinco momentos:  

o Autoavaliação, que é realizada individualmente pelo trabalhador – peso de 20%; 

o Avaliação por chefia imediata, quando serão avaliados todos os trabalhadores 

lotados na unidade e hierarquicamente subordinados à sua coordenação – peso de 

30%; 

o Avaliação da chefia imediata pela equipe atuante diretamente na unidade – peso de 

20%; 

o Avaliação do trabalhador pela equipe atuante diretamente na unidade – peso de 

20%; 

o Avaliação da equipe atuante diretamente na unidade pelos usuários – peso de 20%.  

 

Para a aferição do desempenho, à exceção da avaliação dos usuários, são utilizados indicadores 

que foram distribuídos em diferentes  instâncias  denominadas  “competências”  (que  se  referem  ao  

desenvolvimento do trabalhador). O instrumento totaliza 44 indicadores, abrangendo dez 

competências e quatro macrocompetências, segundo explicitadas na tabela abaixo. 
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Tabela 2. 52 -  Indicadores elaborados para avaliação de desempenho da SMS da Saramandaia. 
Maranhão, Brasil, 2010 

Macrocompetência Instância Competência Nº de Indicadores 

Monitoramento da saúde 
Competência do 
trabalhador Vigilância em saúde 04 

Dimensão do serviço Vigilância em saúde 04 

Desempenho funcional 
Competência do 
trabalhador 

Aprimoramento pessoal 03 
Capacidade técnica-
operacional 04 

Dimensão do serviço Aprimoramento profissional 05 
Motivacional Dimensão do serviço Motivacional 01 

Organização do processo 
de trabalho 

Competência do 
trabalhador 

Acolhimento 03 
Assiduidade e pontualidade 03 
Segurança do trabalho 01 

Dimensão do serviço Organizacional 03 
Relacionamento 
profissional 

Competência do 
trabalhador 

Comunicação 04 
Relacionamento interpessoal 09 

Total      44 
Fonte: ObservaRH/IMS/UERJ, 2012 

Os resultados obtidos através da AD são utilizados para a progressão na carreira (horizontal), 

além de contribuir com o incentivo à qualificação profissional e engendrar mudanças no processo 

de trabalho uma vez que, de acordo com os resultados obtidos, os profissionais são 

encaminhados para a Escola de Saúde Pública de Saramandaia que irá planejar cursos de 

capacitação em acordo com as necessidades dos servidores e do sistema de saúde local.  

O processo de AD encontra-se informatizado e há formulários específicos para cada tipo de 

avaliação. 

No que compete à avaliação por parte dos usuários, estes são convidados ao final de cada 

consulta/atendimento a preencherem um formulário simples, o qual possui cinco questões 

fechadas, com quatro possibilidades de resposta: 1 – insatisfeito; 2 – pouco satisfeito; 3 – 

satisfeito; 4- muito satisfeito.  

Para preenchimento do formulário, há um servidor em cada unidade de saúde especificamente 

orientado para esclarecer dúvidas e auxiliar os usuários que desejam responder as seguintes 

questões: 1) Quanto ao seu acolhimento na unidade por parte dos profissionais de saúde, como o 

Sr(a) se sentiu?; 2) Quanto ao tempo de espera para marcação de consultas, exames e outros 

procedimentos como o Sr(a) se sentiu?; 3) Quanto à qualidade do atendimento executado por 

médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, nutricionistas, psicólogos, auxiliares e 
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outros profissionais de saúde, como o Sr(a) se sentiu?; 4) Quanto à resolução do seu problema de 

saúde, como o Sr(a) se sentiu? 

Tem-se o cuidado de manter a avaliação dos usuários em caráter anônimo, e almeja-se alcançar, 

mensalmente, ao menos 150 avaliações. Às quais são alimentadas em formulário eletrônico e 

tratadas para se alcançar uma média que contribuirá para a AD da equipe de saúde. 

Ao servidor se faz necessário alcançar 70% mínimo nos resultados da AD, para que se considere 

a progressão na carreira.  

 

BLOCO VI - QUESTÕES ABERTAS 

Principais dificuldades enfrentadas no processo de elaboração do PCCS 

A maior dificuldade sentida durante a negociação no processo de elaboração do PCCS foi a 

superação das reivindicações exclusivas de cada categoria.  

 

Pontos positivos do PCCS 

Os principais ganhos percebidos com o plano foram:  

o Valorização salarial; 
o Valorização profissional; 
o Instituição do processo de avaliação de desempenho e do programa de saúde e segurança 

dos servidores; 
o Inclusão e valorização de todos os profissionais com atuação na saúde. 

 

 

Principais pontos negativos do PCCS atual 

Nota-se como único ponto negativo, a separação da carreira médica dos demais profissionais de 

nível superior. Contudo, a negociação foi realizada e ao fim alcançou-se um consenso, em que a 

categoria médica abriu mão de algumas reivindicações e as demais categorias ganharam uma 

melhor valorização salarial, em termos percentuais que os médicos.  

 

Mudanças previstas no plano  
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Não há mudanças previstas. Contudo, a comissão que elaborou a proposta mantém-se alerta aos 

resultados advindos do PCCS, caso haja necessidade de alterações futuras.  

 

Greves, reivindicações e satisfação do trabalhador 

A última greve relatada ocorreu no ano de 2008 cujas principais reivindicações foram reajustes 

salariais, implantação de um plano específico da saúde, e melhores condições de trabalho. Após 

instalação da mesa e implantação do plano, os trabalhadores mostram-se satisfeitos com a atual 

gestão, principalmente com o PCCS.  

As principais pautas da mesa referem-se, sobretudo, a melhores condições de trabalho e 

infraestrutura. 
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Lei nº 1313, de 14 dezembro de 2009 

Autor: Poder Executivo 

 

Institui o Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS 
dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS da 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS do Poder Executivo 
do Município de Saramandaia, Maranhão, e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE SARAMANDAIA, tendo em vista o que 

dispõe o Art. 13 da Constituição Municipal, aprova e o Governador do Município sanciona a 

seguinte lei: 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta lei complementar institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, do 

Poder Executivo. 

Art. 2º O Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Saramandaia é gerido pela Secretaria 

Municipal de Saúde - SMS, instituição essencial para a garantia do direito fundamental do ser 

humano à saúde e provedora das ações indispensáveis ao seu pleno exercício, mediante ações 

individuais e coletivas de promoção, precaução, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde 

no âmbito do Município de Saramandaia, Maranhão. 

Art. 3º Esta lei estabelece as atribuições dos cargos, os princípios e as regras de habilitação para 

provimento, formação e qualificação profissional, avaliação de desempenho, progressão e 

remuneração pertencentes à Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS no 

âmbito do Poder Executivo do Município de Saramandaia. 

Art. 4º Constituem-se Diretrizes do PCCS:  

I. Reconhecer o papel do servidor na garantia da efetividade da reorganização do Sistema de 

Saúde, conforme Modelo de Atenção e Gestão preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS; 
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II. Implementar a Política de Formação e Qualificação para o Sistema Único de Saúde, com foco 

na valorização profissional do servidor municipal; 

III. Instituir carreiras que contemplem o esforço pela qualificação, desenvolvimento e o 

compromisso com a implementação do Modelo de Atenção e Gestão; 

III. Implementar a Política de Saúde e Segurança dos Trabalhadores do SUS, com foco na 

prevenção de acidentes, morbidades e agravos do servidor municipal; 

IV. Implementar a Política de Avaliação de Desempenho atrelada a Política de Gestão do 

Trabalho e Educação na Saúde, valorizando o compromisso e a performance do servidor 

municipal com a saúde das populações. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 5º Para os efeitos desta lei observam-se os seguintes princípios e conceitos: 

I. Sistema Único de Saúde - SUS – conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, inclusive as instituições de controle de qualidade, ensino 

e pesquisa, produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para 

saúde; 

II. Servidores do SUS – são os servidores públicos inseridos direta ou indiretamente na atenção à 

saúde que se ocupam da produção de cuidados integrais de saúde por meio de ações de apoio 

diagnóstico, educação em saúde, promoção, precaução, proteção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e gestão em saúde, bem como da interlocução, interação e pactuação nas instituições 

e estabelecimentos que compõem o SUS, detendo ou não formação profissional técnica 

específica, qualificação prática ou acadêmica, ligadas às competências atinentes ao setor de 

saúde nas áreas estruturantes do SUS; 

III. Plano de Cargos, Carreira e Salários – PCCS – conjunto de princípios, diretrizes e normas que 

regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram 

determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade; 
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IV. Carreira – é a trajetória do trabalhador desde o seu ingresso no cargo ou emprego até o seu 

desligamento, regida por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, 

remuneração e avaliação de desempenho; 

V. Cargo de Provimento Efetivo no Sistema Único de Saúde – conjunto de competências, 

complexidades e responsabilidades assemelhadas quanto à natureza das ações e às 

qualificações exigidas de seus ocupantes, previstas na estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Saúde e no vínculo de trabalho estatutário, os quais atuarão nas áreas estruturantes 

de: auditoria, gestão, atenção à saúde, ensino e pesquisa, informação e comunicação, 

fiscalização, regulação, vigilância em saúde, produção, perícia, apoio e infraestrutura, originárias 

das ações e serviços que constituem o Sistema Único de Saúde, com denominação própria e 

remuneração paga pelo erário; 

VI. Enquadramento – é o ato pelo qual se estabelece a posição do trabalhador em um 

determinado cargo ou emprego, classe e padrão de vencimento ou de salário, em face da análise 

de sua situação jurídico-funcional; 

VII. Área de Abrangência no SUS – compreende a interface com todas as áreas da atividade 

humana, na medida em que as questões relativas à saúde e segurança no trabalho perpassam 

todos os processos produtivos nos diferentes ramos de atuação e atividades laborais, no campo 

das ciências da natureza, saúde, exatas, humanas e na área de linguagens e códigos, 

reconhecendo o homem como agente e paciente de transformação, visando à preservação da 

vida e do meio ambiente, de forma que todas as áreas de formação e qualificação tenham 

correspondência com os cargos previstos nesta lei complementar; 

VIII. Área de Atuação no SUS – formada por todos os perfis profissionais e ocupacionais previstos 

nesta lei complementar, inseridos no processo de produção no que tange às técnicas de trabalho, 

educação, ética, política e social de reintegração, inclusão e organização social, importância 

terapêutica, recreação, lazer e esportes tendo como objetivo comum a melhoria da qualidade de 

vida nas coletividades; 

IX. Competências – conjunto de saberes, habilidades e atitudes do cargo de provimento efetivo 

com denominação própria, de acordo com estrutura da carreira dos servidores da Secretaria de 

Municipal de Saúde; 

X. Mobilidade – possibilidade de trânsito do servidor do Sistema Único de Saúde nas 03 (três) 

esferas de Governo, interestaduais, e nas Unidades da SMS de Saramandaia, considerando o 

desenvolvimento na carreira, com permanente adequação às necessidades e à dinâmica do 
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Sistema Único de Saúde - SUS, sem perda dos direitos, desde que execute atividades dentro do 

âmbito para o qual se tornou efetivo; 

XI. Formação – entende-se por formação as etapas da educação formal nos níveis escolares do 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Técnicos de Nível Médio, Especialização de Nível 

Técnico, Graduação (licenciatura, bacharelado e tecnológico), Pós-Graduação, exigidos para o 

ingresso e progressão em classes da carreira; 

XII. Qualificação Profissional – entende-se por qualificação profissional, para o desenvolvimento 

na carreira, todo e qualquer processo de capacitação, aperfeiçoamento, treinamento e atualização 

por meio de cursos, conferências, congressos, seminários, simpósios, capacitações em serviços, 

extensão, oficinas, fóruns, estágio curricular e similares para aquisição de conhecimentos exigidos 

para o exercício das atribuições do cargo e progressão em classes da carreira. 

 

TÍTULO II 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SUS 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

 

Art. 6º A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Saramandaia é 

única, abrangente, multiprofissional e se desenvolve de acordo com os padrões que integram as 

áreas de abrangência e/ou de atuação do Sistema Único de Saúde. 

Art. 7º O quadro de pessoal da SMS Saramandaia constitui-se dos servidores efetivos e estáveis 

do Serviço Público Municipal, que integram a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde que desempenham atribuições nas áreas estruturantes de Auditoria, Gestão, Atenção a 

Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão, Informação e Comunicação, Fiscalização, Regulação, 

Vigilância em Saúde, Produção, Perícia, Apoio e Infraestrutura, para a execução das ações e 

serviços do Sistema Único de Saúde, em conformidade com os cargos e perfis, devidamente 

autorizados. 

§ 1º Integram, também, o Quadro de Pessoal da SMS de Saramandaia, os cargos de provimento 

em comissão, função de confiança e contratos temporários. 

§ 2º Fica definido o quantitativo de cargos do Quadro de Pessoal da SMS de Saramandaia. 
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Art. 8º Os cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde 

do Quadro de Pessoal da SES/MT são organizados e observarão notadamente: 

I. Investidura nos cargos de provimento efetivo da carreira, por meio de aprovação prévia em 

concurso público de provas e/ou de provas e títulos, para o exercício especifico nas funções das 

áreas estruturantes de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em 

lei; 

II. Vinculação à natureza das atividades da SMS Saramandaia e aos objetivos do Modelo de 

Atenção e Gestão preconizado pelo Sistema Único de Saúde, respeitando-se a habilitação exigida 

para ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional ou ocupacional e a 

correspondente qualificação do servidor; 

III. A gestão de pessoas conforme as necessidades específicas de cada região e dos segmentos 

da população que requeiram atenção especial, observando as peculiaridades locorregionais 

decorrentes do desenvolvimento socioeconômico, da densidade demográfica e das distâncias 

geográficas; 

IV. Os cargos em comissão e funções de confiança serão ocupados exclusivamente por 

servidores de carreira da SMS, com base em critérios técnicos e na experiência na área de 

atuação e de abrangência do SUS; 

V. As especificidades do exercício profissional, decorrentes de responsabilidades e riscos 

oriundos do contato intenso e continuado com os usuários portadores de patologias de caráter 

especial; 

VI. A garantia de condições salubres e adequadas de trabalho; 

VII. A garantia de ampla liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas 

opiniões, de ideias, de crenças e de convicções político-ideológicas; 

VII. Para garantir a efetivação das diretrizes estabelecidas nesta lei, à gestão partilhada e o 

permanente aperfeiçoamento do PCCS, os gestores instituirão e manterão comissões paritárias 

de carreiras compostas por representantes de gestores e de trabalhadores da esfera 

governamental de contratação, as quais devem se desdobrar da Mesa de Negociação 

Permanente do SUS Municipal de Saramandaia; 

VIII. A Mesa de Negociação Permanente do SUS Municipal de Saramandaia, conformada em 

caráter paritário de representantes da gestão e dos trabalhadores, compreende dispositivo sob a 

forma de fórum permanente de negociação entre empregadores e trabalhadores do SUS, sobre 
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todos os pontos pertinentes à força de trabalho da saúde. A finalidade é discutir a estrutura e a 

gestão administrativa do SUS, instituindo processos para tratar conflitos e demandas decorrentes 

das relações funcionais e de trabalho entre os profissionais.  

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO DA CARREIRA 

Art. 9º A Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde é constituída de 03 (três) cargos: 

I. Assistente em Saúde – compreende as categorias profissionais cujas atribuições integram um 

campo profissional ou ocupacional de atuação para o qual se exige nível de educação básica, 

completo ou incompleto, profissionalizante ou não. 

II - Especialista em Saúde – compreende as categorias profissionais cujas atribuições integram 

um campo profissional de atuação para o qual se exige nível de escolaridade mínimo 

correspondente ao ensino superior.  

III - Especialista em Medicina – compreende a categoria profissional médica cujas atribuições 

integram um campo profissional de atuação para o qual se exige nível de escolaridade mínimo 

correspondente ao ensino superior em medicina.  

 

CAPÍTULO III 

DA SÉRIE DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA 

Art. 10º A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com a titulação, 

habilitação e perfil profissional ou ocupacional, identificada por letras maiúsculas, assim descritas: 

§ 1º O cargo de Assistente em Saúde terá classes estruturadas segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:  

I. Classe A: ensino fundamental incompleto; 

II. Classe B: ensino fundamental completo ou ensino fundamental incompleto acrescido de 360h 
de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS; 

III. Classe C: ensino médio completo ou ensino fundamental completo acrescido de 360h de 
qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS;  
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IV. Classe D: ensino técnico completo ou ensino médio completo acrescido de 360h de 
qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS.  

IV. Classe E: ensino técnico completo acrescido de 360h de qualificação profissional na área de 
atuação ou abrangência do SUS.  

§ 2º O cargo de Especialista em Saúde terá classes estruturadas segundo os graus de formação 

exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: 

I. Classe A: ensino superior completo por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do 
Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS; 

II. Classe B: ensino superior completo por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do 
Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de:  

a. título de especialização latu senso por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

b. residência na área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

c. 360h de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS. 

III. Classe C: ensino superior completo por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do 
Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de:  

a. título de mestre por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil na 
área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

b. título de especialização latu senso por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de 360h de 
qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

c. residência na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de 360h de 
qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS. 

IV. Classe D: ensino superior completo por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do 
Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de:  

a. título de doutor por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil na 
área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

b. título de mestre por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil na 
área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de 360h de qualificação profissional na 
área de atuação ou abrangência do SUS. 

§ 3º O cargo de Especialista em Medicina terá classes estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: 

I. Classe A: ensino superior completo em medicina por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil; 

II. Classe B: ensino superior completo em medicina por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil acrescido de:  
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a. título de especialização latu senso por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

b. residência na área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

c. 360h de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS. 

III. Classe C: ensino superior completo em medicina por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil acrescido de: 

a. título de mestre por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil na 
área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

b. título de especialização latu senso por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de 360h de 
qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

c. residência na área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de 360h de 
qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS. 

IV. Classe D: ensino superior completo em medicina por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação do Brasil acrescido de:  

a. título de doutor por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil na 
área de atuação ou abrangência do SUS ou; 

b. título de mestre por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil na 
área de atuação ou abrangência do SUS acrescido de 360h de qualificação profissional na 
área de atuação ou abrangência do SUS. 

§ 3º Cada classe se desdobra em 12 (doze) níveis, que constituem a linha vertical de progressão. 

§ 4º Os cursos de qualificação profissional, deverão obedecer dentre outros os seguintes 

requisitos à sua pontuação: 

I. Carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas; 

II. Serão computados apenas os cursos de qualificação profissional em capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e atualização por meio de cursos, conferências, congressos, 

seminários, simpósios, capacitações em serviços, extensão, oficinas, fóruns e similares na área 

de atuação ou de abrangência do SUS, sem limite de prazo da conclusão. 

§ 5º Os títulos de ensino médio, técnico de nível médio profissionalizante, graduação ou pós-

graduação deverão estar de acordo com o perfil profissional do cargo, ou relacionados com a área 

de atuação ou correlatos com a abrangência do SUS. 

§ 6º O servidor que apresentar certificação validada pela Escola de Saúde Pública do Município 

de Saramandaia, por ter participado de elaboração de projetos, pesquisas científicas, orientação 

de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, publicações, coordenação de curso e exercício da 
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docência, orientação do processo de trabalho em estágio supervisionado, na área de atuação e de 

abrangência do SUS, com carga horária mínima exigida de 16 (dezesseis) horas, poderá utilizá-la 

uma única vez, independentemente de serem ministrados mais de uma vez, receberá a contagem 

das horas previstas no certificado como pontuação para fins de progressão em classes. 

CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO DO CARGO  

 

Seção I 

Do Ingresso na Carreira 

Art.º 11. O ingresso no Quadro Permanente obedecerá aos seguintes critérios: 

I – possuir habilitação específica para o provimento do cargo; 

II – possuir escolaridade compatível com a natureza do cargo; e 

III – comprovar registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido. 

 

Seção II 

Do Concurso Público e Ingresso na Carreira 

Art.º 12. O ingresso nos cargos estabelecidos por esta lei é acessível aos brasileiros natos ou 

naturalizados, que preencham os requisitos aqui estabelecidos e dependerá de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, em que sejam avaliadas as qualificações e 

aptidões específicas para o desempenho do respectivo cargo. 

§ 1º O ingresso ocorrerá no Primeiro Nível correspondente ao cargo e na Classe inicial do 

respectivo Nível, atendidos os requisitos de qualificação profissional e habilitação exigidos por 

ocasião do concurso, ressalvada a hipótese prevista no Art.º 12 desta lei. 

§ 2º Das instruções para o concurso, entre outros elementos, deverá constar, obrigatoriamente, 

além da idade mínima, o número de vagas reais a serem providas, distribuídas por áreas, 

especialização e alocação. 
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Art. 13º O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação 

pela autoridade competente, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. 

Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados 

em edital, que será publicado na Imprensa Oficial e em jornal de grande circulação no Município e 

Estado do Maranhão. 

Art. 14º É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito a inscreverem-se em 

concurso público, em iguais condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com suas respectivas limitações pessoais.  

Parágrafo único. O candidato portador de deficiência concorrerá a todos os cargos, 

ficando-lhe reservado até 5% (cinco por cento) das vagas previstas no respectivo edital em 

face da classificação obtida. 

 

Seção III 

Do Estágio Probatório 

Art.º 15. O servidor nomeado cumprirá estágio probatório pelo período de 3 (três) anos, de acordo 

com a legislação em vigor. 

§ 1º Durante o estágio probatório o servidor será acompanhado pela equipe de suporte técnico da 

Unidade de Saúde, que proporcionará meios para sua integração e favorecerá o desenvolvimento 

de suas potencialidades em relação aos interesses da sociedade. 

§ 2º O servidor será submetido à avaliação de desempenho, com vistas a sua permanência, ou 

não, no cargo efetivo. 

§ 3º Cabe à Secretaria Municipal da Saúde garantir os meios necessários para acompanhamento 

e avaliação do desempenho dos servidores em estágio probatório. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 
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Art. 16º A progressão funcional na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á 

em 02 (duas) modalidades: 

I - progressão horizontal; 

II - progressão vertical. 

 

Seção I 

Da Progressão Horizontal 

Art. 17º A progressão horizontal dos servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma 

classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do 

cargo, mediante comprovação da formação em níveis escolares ou qualificação profissional, 

conforme Art. 10º desta lei, observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos.   

§ 1º A progressão horizontal dar-se-á mediante formalização de processo, devidamente instruído 

pelo interessado, de acordo com a documentação exigida no caput deste artigo. 

§ 2º A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de permanecer 

no mesmo nível anteriormente ocupado. 

§ 3º O servidor que apresentar titulação acima da exigida para a classe imediatamente superior, 

sem possuir o requisito exigido para esta, terá direito às progressões horizontais, cumpridos os 

interstícios, até atingir a classe correspondente à sua titulação. 

Seção II 

Da progressão vertical 

Art. 18º A progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á de um nível 

para outro imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma classe, desde que: 

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho; 

II - cumprido o interstício de 03 (três) anos. 
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TÍTULO III 

DA POLÍTICA DE GESTÃO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DOS SERVIDORES DO SUS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19º A Política de Gestão e Educação na Saúde dos Servidores do SUS, fundamentada nos 

princípios e regras consignados nesta lei, nortear-se-á pelos seguintes objetivos: 

I. Implementar a gestão de pessoas voltada para a inserção direta e contextualizada na Política de 

Gestão e Educação na Saúde da SMS de Saramandaia; 

II. Fortalecer o Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Saramandaia; 

III. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS; 

IV. Desenvolver a educação permanente e continuada dos servidores do SUS, promovendo o 

desenvolvimento de capacidades e competências, na perspectiva do compromisso ético e social 

com a saúde publica; 

V. Fortalecer o desenvolvimento gerencial dos servidores da SMS de Saramandaia, norteados 

pelo Modelo de Atenção e Gestão do SUS e Política Municipal de Saúde de Saramandaia;  

VI. Desenvolver sistemas de informação da Gestão do Trabalho na SMS de Saramandaia; 

VII. Fortalecer a Escola de Saúde Pública de Saramandaia como centro formador de educação 

permanente e continuada dos servidores do SUS de Saramandaia, objetivando a melhoria 

técnico-científica da prestação de serviços em saúde pública no Município de Saramandaia; 

VIII. Fomentar atividades de ensino e pesquisa pelos servidores da SMS de Saramandaia no 

âmbito do SUS, mediante credenciamento junto à Escola de Saúde Pública de Saramandaia, nos 

termos de seu regimento interno. 

Art. 20º A Política de Gestão e Educação na Saúde do Sistema Único de Saúde do Município de 

Saramandaia constituir-se-á dos seguintes programas: 

I. Programa de Formação e Qualificação para o Sistema Único de Saúde; 

II. Programa de Avaliação de Desempenho; 

III. Programa de Saúde e Segurança dos Trabalhadores do SUS. 
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CAPÍTULO II 

DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Art. 21 O desenvolvimento do Programa de Formação e Qualificação para o Sistema Único de 

Saúde dos servidores da SMS de Saramandaia será efetivada por meio de ações da gestão do 

conhecimento, de modo que este seja compartilhado e incorporado aos processos de trabalho. 

Art. 22º O Programa de Formação e Qualificação Profissional para o SUS será elaborada pela 

Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SMS de Saramandaia em 

parceria com a Escola de Saúde Pública do Município de Saramandaia, em observância ao perfil 

epidemiológico e necessidades do serviço, primando pelas seguintes diretrizes: 

I. Caráter permanente e atualizado da política de forma a acompanhar a evolução do 

conhecimento e do avanço tecnológico na área da saúde; 

II. Universalidade de conteúdos técnico-científicos voltados para a formação e qualificação 

profissional, bem como para a promoção humana do profissional do SUS, como agente de 

transformação das práticas e modelos assistenciais; 

III. Parceria interfederativa, intersetorial e institucional com unidades de saúde, de ensino e de 

gestão no intuito de ampliar as possibilidades de desenvolvimento profissional; 

IV. Utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância, que viabilizem a 

qualificação dos servidores do SUS; 

V. Implementar ações que viabilizem o processo de monitoramento e avaliação do impacto da 

qualificação profissional na SMS de Saramandaia;  

VI. Identificar as necessidades de conhecimento e qualificação profissional por meio da avaliação 

de desempenho periódica.  

CAPÍTULO III 

DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 23 O Programa de Avaliação de Desempenho, parte integrante da Política de Gestão e 

Educação na Saúde dos Servidores do SUS, é o instrumento de valorização dos profissionais de 

saúde e de diagnóstico das necessidades de qualificação profissional.  
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Art. 24 A elaboração das normas e critérios do Programa de Avaliação de Desempenho 

consubstanciada em legislação específica, a ser editada no prazo máximo de 120 (cento e vinte), 

dentre outros, observará: 

I. O caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de Desempenho; 

II. A avaliação dos trabalhadores, tendo como avaliadores a chefia imediata, servidores membros 

da equipe de trabalho, usuários e o próprio servidor por meio da autoavaliação, fixando os 

indicadores de desempenho do servidor nos processos e serviços de saúde e nas condições de 

trabalho da sua unidade de lotação; 

III. A avaliação do chefe imediato, tendo como avaliadores os servidores membros da equipe de 

saúde; 

IV. Será avaliado o profissional da saúde que obtiver no mínimo 70% de frequência no período de 

avaliação; 

V. O profissional da saúde cedido mediante convênio é avaliado periodicamente pelo órgão 

cessionário em consonância com as normas do órgão cedente; 

VI. Os indicadores do Programa de Avaliação de Desempenho deverão ser pactuados entre 

gestores e trabalhadores, tendo como premissa maior o caráter qualitativo do desempenho, sem 

prejuízo da utilização de indicadores quantitativos; 

VII. Os indicadores do Programa de Avaliação de Desempenho deverão ser estruturados com 

base em competências previamente definidas e pactuadas, levando em consideração a área de 

atuação do servidor avaliado. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DO SUS 

 

Art. 25 Para efeitos desta lei complementar considera-se segurança, saúde e ambiente de 

trabalho dos servidores da SES/MT, o conjunto de medidas que visem à promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde do servidor, por meio de atividades que evitem a 

morbimortalidade, advindas do ambiente do trabalho. 
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Art. 26 Aplicam-se às atividades a serem realizadas, quanto à segurança e saúde e ambiente de 

trabalho dos servidores da SMS Saramandaia, as Leis, Diretrizes da Secretaria Municipal de 

Administração de Saramandaia e do Governo do Estado do Maranhão, Normas 

Regulamentadoras, Normas Técnicas Especiais, Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil 

e Portarias dos Ministérios da Saúde e do Trabalho, no que couberem.  

Art. 27 Ficam instituídos, nos termos desta lei: a Comissão Local de Saúde do Trabalhador - 

CLST, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, destinados a promover e proteger as condições de 

segurança e saúde dos profissionais e do ambiente de trabalho na SMS Saramandaia. 

§ 1º A Comissão e os Programas previstos no caput deste artigo serão efetivados em cada 

unidade da SMS, no sentido de investigar, diagnosticar e descrever as características do ambiente 

de trabalho, indicar, implantar e/ou implementar medidas preventivas, educativas e corretivas, 

quando necessárias, e em tempo hábil; 

§ 2º A Comissão e os Programas previstos no caput deste artigo serão implantados e/ou 

implementados em 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta lei, para a garantia da 

prevenção e da promoção à saúde e do ambiente de trabalho dos servidores da SMS; 

§ 3º A Comissão e os Programas previstos no caput deste artigo atuarão em articulação com a 

Rede Nacional de Atençao Integral a Saúde do Trabalhador (RENAST) e Centros de Referência 

em Saúde do Trabalhador (CERESTs).  

 

 

 

TÍTULO VI 

DA JORNADA DE TRABALHO  

CAPÍTULO ÚNICO 

JORNADA DE TRABALHO 

Art. 28 A jornada de trabalho dos servidores da SMS de Saramandaia será de 30 (trinta) ou de 40 

(quarenta) horas semanais, esta especificamente para os servidores com atuação na rede básica 

de saúde do município e servidores em cargos de gestão.  
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Art. 29 Fica criado o Banco de Horas ao servidor que ultrapassar sua carga horária de trabalho 

por necessidade do serviço. 

§ 1º Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga 

horária do servidor, vedada a sua conversão em pecúnia. 

§ 2º A compensação garantida no § 1º deste artigo será efetivada no prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 

 

TÍTULO V  

DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DO SUBSÍDIO, ADICIONAIS E GRATIFICAÇOES  

Art. 30 O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do SUS estrutura-se por meio de 

tabelas remuneratórias contendo os subsídios fixados em razão da natureza, grau de 

responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para o provimento nos cargos da 

carreira dos Servidores do SUS. 

Art. 31 O sistema remuneratório da Carreira dos Profissionais do SUS é estabelecido por meio de 

subsídio, fixado em parcela única. 

Art. 32 Os valores do subsídio dos titulares dos cargos correspondente a cada classe e nível da 

estrutura da Carreira dos Profissionais do SUS obedecerão às tabelas fixadas em lei específica. 

Art. 33 Além do subsídio, o servidor da Secretaria de Municipal de Saúde poderá perceber as 

seguintes verbas, sem prejuízo das demais previstas em lei: 

I. Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão; 

II. Adicional de Insalubridade; 

III. Adicional por Trabalho Noturno. 

Art. 34 O Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão, o qual se entende pelo 

exercício da função em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos 
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sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, é devido na razão de 5% tendo por base o 

menor vencimento da tabela de vencimentos correspondente.  

Art. 35 O valor da indenização por insalubridade é percebido pelos servidores que, 

comprovadamente por meio de laudo técnico, desenvolver atividades em locais insalubres, e tem 

por base o menor vencimento constante da tabela de vencimentos correspondente, assim 

definido: 

I. 10% para o grau mínimo; 

II. 20% para o grau médio; 

III. 40% para o grau máximo. 

Art. 36 O Adicional por trabalho noturno, o qual se entende pelo exercício da função das 

atividades em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas 

do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de mais 25% (vinte e cinco por cento). 

Art. 37 Os adicionais previstos no Art. 36 não serão incorporados ao subsídio para quaisquer 

efeitos. 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 38 O profissional da saúde investido no cargo em data anterior à da vigência desta lei é 

enquadrado no respectivo nível de escolaridade e nomenclatura, mediante posicionamento em 

acordo com o valor de vencimento básico correspondente seja igual ou superior mais próximo ao 

percebido na data de enquadramento.  
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Apêndice A – Instrumento de coleta de dados semiestruturado 

 

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE 
1. Respondente  
2. Cargo do respondente  
3. Tempo no cargo Até 3 anos Entre três e cinco anos Mais de cinco anos Obs: 
4. Formação profissional  
5. Maior título:  

BLOCO II – IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PESQUISADA 
6. Estrutura pesquisada SES SMS capital SMS Local:  
7. UF   
8. Existência de área 

específica de RH? Sim Não Obs: 

9. Em que ano foi criada a 
área? Antes de 2003 Entre 2003 e 2007 Entre 2007 e 2010 Após 2010  

BLOCO III – PROCESSO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS 
10. Situação do PCCS: Fase de elaboração Fase de aprovação Implantado Obs: 
11. Quando foi elaborada a 

proposta?  Obs: 

12. Em que ano foi 
implantado?  Obs: 

13. Quem participou da 
elaboração da proposta? Gestores Trabalhadores Outros. Especificar: 

14. Criou-se comissão 
específica para discussão 
do PCCS? 

Sim Não Foi discutido na MNP-SUS Obs: 

15. Houve estudo de impacto 
financeiro? Sim Não Obs: 

16. Alguma 
empresa/instituição deu 
assessoria técnica para 
elaborar o PCCS? 

Não Sim. Ministério da Saúde.  Sim. Instituição privada. Qual? 

...continua 
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...continuação 
17. Qual o custo para 

elaboração do plano?  

18. Quem financiou?  
19. A assessoria técnica 

auxiliou? De que forma?  

20. O PCCS possui legislação 
específica? Não Está em elaboração. Especifique: Sim. Quais?  

Obs: 
BLOCO IV – CARACTERIZAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO PCCS 

21. Abrangência do PCCS: 
Todo o quadro de 
funcionários da 

prefeitura 

Todo o quadro de 
funcionários da 

secretaria de saúde 
 

Específico para os 
profissionais de saúde (exclui 

os administrativos etc.) 
 

Específico por 
categoria 

profissional. 
Especifique: 

 

Obs: 

22. Quantos profissionais estão 
enquadrados no PCCS 
atualmente? 

 Obs: 

23. No PCCS, há predomínio 
de profissionais de nível de 
complexidade específico? 

Sim. AB Sim. Rede hospitalar. Outro. Especifique: Observações 

24. O PCCS foi baseado nas 
Diretrizes da MNNP-SUS? Sim Não. Por quê?  Obs: 

25. Como se dá o 
desenvolvimento da 
carreira do profissional? 

Tempo de serviço Resultados da AD Qualificação profissional Outro. Especifique: 

26. A adesão ao PCCS é: Obrigatória Opcional Obs: 
27. O PCCS descreve as 

atribuições e 
responsabilidades de cada 
cargo ou função? 

Sim Não Obs: 

28. Qual a ocupação máxima 
prevista no PCCS (n de 
trabalhadores)? Especificar 
de cada Cargo e classe? 

 
 
 

...continua 



200 
 

 
Pesquisa de Avaliação de Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS 

...continuação 

29. O ingresso no PCCS se dá 
por meio de: 

Concursos públicos  
Seleção pública 

Chamada pública 
Avaliação de títulos Outro. Especifique:  

30. Há lista de espera para 
entrada no PCCS?  

31. O PCCS permite 
mobilidade do trabalhador 
do SUS para outras esferas 
de governo com garantia de 
direitos? 

Sim Não Obs: 

32. Quais os cargos previstos 
no PCCS? 

Assistente em saúde 
 

Especialista em saúde 
 Outros. Especifique: 

Obs: 

33. Há classes específicas para 
cada cargo? Não 

Sim. Quantas e quais?  
 
 
 
 
 

34. Qual a faixa salarial 
prevista para cada classe? 

 
 
 
 

35. Há algum mecanismo para 
alteração de faixa 
salarial?Quais? 

 
 
 
 

36. Qual a jornada de trabalho 
prevista no PCCS? 

20 horas 
 

30 horas 
 

40 horas 
 Outra. Especifique: 

Obs: 
37. O PCCS prevê dedicação 

exclusiva? 
Sim. É opcional 

 
Sim. É obrigatório 

 
Não 

 Obs: 

38. O PCCS prevê 
gratificações? Sim Não Obs: 

 
...continua 
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...continuação 

39. Em quais casos se prevê 
gratificações? DE Atuação em AB Realização de plantões 

hospitalares 

Atuação em 
áreas longínquas 

ou de difícil 
provimento 

Atividades de alto risco 

Obs: 
 
 
 

40. As gratificações são 
incorporadas na 
aposentadoria? 

Sim Não Obs: 

41. O PCCS permite cedência 
do trabalhador? 

Sim 
 

Não 
 Obs: 

42. Em caso de cedência quem 
arca com a remuneração 
do profissional? 

O órgão cedente (de 
origem) 

O órgão para o qual foi 
cedido 

Depende. Há pactuação para 
cada caso Obs: 

43. O período de cessão é 
contabilizado como tempo 
de serviço? 

Sim Não Obs: 

44. Em relação as condições de 
seguridade social, o PCCS 
garante:  

Previdência pública Previdência privada OBS: 

45. PCCS garante 
seguro/plano de saúde? Não 

Sim, privado. Qual?  
 
 
 
Agrega assistência odontológica privada?   
 
 
 

46. Há discussão de PCCS 
específicos?  Sim, para AB Sim, para médicos Sim, para rede hospitalar 

 
Sim, por escolaridade 

 

Outro. 
Especifique: 

 
Obs:  

...continua 
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...continuação 
BLOCO V - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

47. O PCCS engloba AD? Sim 
 

Não 
 Obs: 

48. O processo de AD foi 
negociado entre os 
trabalhadores? 

Sim Não 

Obs: 
 
 
 

49. Quais os tipos de 
avaliação? Autoavaliação Avaliação do chefe 

pelo subordinado 
Avaliação do subordinado 

pelo chefe 
Avaliação 

dos colegas Obs: 

50. Qual a periodicidade?   Obs: 
51. Os resultados da AD 

contribuem para: 
Ganho de 

gratificações Aumento salarial Ascenção de cargo Outros: 

Obs: 
 
 
 
 

52. Existe um instrumento 
para realização de AD? Não Sim Obs: 

Obs: 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES ABERTAS 
53. Quais as principais dificuldades enfrentadas durante a elaboração, implantação do PCCS? 

 
 

54. Quais os principais ganhos percebidos após implantação do PCCS? 
 
 

55. Quais os principais pontos negativos do PCCS atual? 
...continua 
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...continuação 
56. Há mudanças futuras já previstas para o PCCS? Quais? 

 
 

57. Há ocorrência de greves realizadas pelos profissionais de saúde?  
 
 

57.1  Com que frequência?  
 
 

57.2  Quando ocorreu a última greve (antes ou após instituição do PCCS)?  
 

 
 

57.3 Quais as principais reivindicações dos trabalhadores? 
 
 

58. Como você avalia a satisfação dos profissionais com o PCCS?  
 
Grau 1 – Insatisfeitos (   )           Grau 2 – Pouco satisfeitos (   )         Grau 3 – Satisfeitos (   )           Grau 4 – Muito satisfeitos (   ) 
 
Obs: 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) na pesquisa de 

campo  referente  ao  projeto  intitulado  “Avaliação  de  Políticas  e  Programas  Nacionais  da  Gestão  do  

Trabalho  e  da  Educação  em  Saúde  no  SUS”  desenvolvida  pelo  Instituto  de  Medicina  Social  (IMS)  

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa 

está sob responsabilidade de Celia Regina Pierantoni, a quem poderei contatar a qualquer 

momento que julgar necessário através do telefone número (21) 2234-3574 ou e-mail 

degerts@ims.uerj.br. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) 

do objetivo do estudo, que, em linhas gerais é avaliar o estágio das políticas de Gestão do 

Trabalho e a articulação das políticas de Gestão da Educação implantadas nas SES e SMS que 

aderiram ao ProgeSUS e INOVASUS, a luz das diretrizes apontadas e estratégias desenvolvidas 

pela SGTES. 

Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde. 

Minha colaboração se fará por meio de entrevista semiestruturada que será gravado a 

partir da minha autorização, mediante assinatura do presente Termo de Consentimento. 

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar 

o(a) pesquisador(a) responsável ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina 

Social da UERJ (CEP-IMS), situado na Rua São Francisco Xavier, 524 - sala 7.003-D, Maracanã, 

Rio de Janeiro (RJ), CEP 20559-900, telefone (x-21) 2334-0504 ramal 148, fax (21) 2334-2152 e 

e-mail: cep-ims@ims.uerj.br. 

O pesquisador principal da pesquisa me forneceu uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP). Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos.  

_________________________, ____ de julho de 2013 

Assinatura do participante: _______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _______________________________________________ 

mailto:cep-ims@ims.uerj.br
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Apresentação 

 

Este documento, que corresponde ao Volume 4 do relatório referente à Pesquisa Avaliação de 
Políticas e Programas Nacionais da Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde no SUS, 
apresenta as recomendações finais do estudo após coleta, interpretação e análise dos dados.  

Trata-se de pesquisa realizada em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação em Saúde por meio do Departamento de Gestão de Regulação do 

Trabalho em Saúde e intermediada pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS; 

financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do 

Ministério de Ciência e Tecnologia sob o número de processo 552745/2011-1. 
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Encaminhamentos 

 

Apresentam-se a seguir as recomendações finais desta pesquisa com base nos dados coletados 

e analisados e nos desafios que se apresentam no contexto atual da gestão do trabalho. 

 

→ Fortalecer o planejamento do sistema de saúde e pactuação de metas para o processo de 
trabalho em sistemas e serviços de saúde;  

→ Discutir legislação para o setor saúde que determine claramente as regras para 
pagamento e percepção de adicionais e benefícios bem como as regras para incorporação 
dos mesmos à aposentadoria, especialmente no que se refere ao adicional de 
insalubridade; 

→ Implementar e regulamentar processo de avaliação de desempenho no setor saúde 
articulada a melhorias das condições de trabalho e segurança do trabalhador, processos 
de educação permanente e de progressão funcional de acordo com metas pactuadas, com 
possível confecção de um protocolo com diretrizes nacionais; 

→ Propiciar autonomia do gestor em relação à ordenação de despesa, destinação dos 
recursos financeiros e a realização das diferentes atividades da gestão do trabalho e 
educação na saúde;  

→ Ampliar o orçamento do setor saúde, com fomento ao financiamento tripartite e com 
destinação de percentual à área da gestão do trabalho e educação na saúde; 

→ Estimular a maior participação dos conselhos de saúde nos processos de negociação do 
trabalho. 

→ Induzir e apoiar políticas de gestão do trabalho e educação em saúde aos estados, com 
ênfase na implantação de processos de negociação, planos de carreiras para a saúde e 
avaliação de desempenho, para que os mesmos possam apoiar estas políticas no âmbito 
regional e municipal; 

→ Apoiar tecnicamente e juridicamente as estruturas de recursos humanos, para implantação 
de instrumentos gerenciais como os planos de carreira e mesas de negociação; 

→ Induzir e apoiar políticas de Estado para gestão do trabalho e educação na saúde que não 
fiquem a mercê de mudanças de governo;  

→ Induzir maior colaboração das SES para o cumprimento de seu papel de articulação e 
cooperação técnica no que se refere à estruturação da política de gestão do trabalho e da 
educação, na indução da capacidade regulatória e de planejamento da função recursos 
humanos nos municípios. 

→ Fortalecer a estruturação de órgãos de recursos humanos em saúde diretamente ligadas à 
secretária de saúde; 

→ Manter e ampliar estratégias indutoras com investimentos técnicos, políticos e financeiros 
para a qualificação da gestão, tais como o ProgeSUS; 
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→ Ampliar e difundir estratégias de qualificação da força de trabalho em saúde, sobretudo 
dos gestores, tais como o curso de especialização em gestão do trabalho e da educação 
na saúde; 

→ Implantar planos de carreiras específicos da saúde com inserção de todos os profissionais, 
incluindo administrativos e agentes de saúde;  

→ Estimular modelos de contratação que reforcem a política de desprecarização do trabalho; 

→ Estimular a gestão partilhada entre gestores, trabalhadores e usuários de saúde, tal como 
preconiza a Política Nacional de Humanização;  

→ Valorizar o trabalho em equipe como indicador importante do desempenho profissional; 

→ Implementar e utilizar sistemas de informação para o planejamento e gestão da força de 
trabalho em saúde. 

→ Estimular a regulamentação do processo de negociação do trabalho no setor da saúde; 

→ Implementar e manter mesas de negociação com participação ampla dos diferentes atores 
envolvidos com o setor saúde; 

→ Estimular a implantação de mesas de negociação regionais, especialmente em se tratando 
de municípios de pequeno porte e com menor capacidade financeira e técnica para gerir a 
saúde;  

→ Divulgar e estimular o uso dos protocolos propostos pela Mesa Nacional de Negociação 
Permanente (MNNP-SUS); 

→ Instituir estratégias de qualificação de gestores e trabalhadores para a negociação do 
trabalho (negociadores). 

 

 

 

 

 

 


