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Eixo 4 – Força de Trabalho em Saúde

A saúde tem uma dimensão interpessoal do cuidado que jamais permitirá sua automatização. Por mais máquinas que 
haja não haverá produção do cuidado sem o trabalhador de saúde, que mais que curar deve cuidar daqueles que sofrem. 
Mesmo a incorporação de maquinário e tecnologia ao invés de dispensar incorpora paradoxalmente mais traba lhadores. 

Este é um setor onde cresceu o emprego nos últimos anos, tendência que se manterá no futuro, especialmente 
pelo envelhecimento da população e conseqüente demanda por mais serviços de saúde. É um enorme contingente de 
mão-de-obra mais qualificada que a média, fortemente feminilizada e extremamente diversificada, incorporando dos 
agentes comunitários aos especialistas. 

É antevista uma forte carência de trabalhadores de saúde no mundo e o Brasil possui posição confortável não ex-
portando mão-de-obra, como ocorre nos países mais pobres. Números relativamente equilibrados não escondem pro-
fundas desigualdades regionais, sendo necessárias políticas de incentivo e de fixação profissional em áreas remotas e 
carentes, para o que se propõe o Telessaúde e a articulação com o Ministério da Defesa.

A utilização de trabalhadores de nível técnico abre boa perspectiva à utilização racional de trabalhos mais qualifi-
cados e melhor remunerados nos precisos momentos em que estes são necessários. O Brasil acumulou também uma 
dívida social e um passivo de trabalho precário, além de grandes diferenciais de remuneração interprofissional. 

O enfrentamento de tais problemas vinha se dando sob a pressão de crises, sem aparente racionalidade distributi-
va. Um grande divórcio entre o momento da formação, as práticas profissionais e as necessidades sociais é caracterís-
tica de todo o mundo que aqui se repete com igual crueza, para o que é proposta uma ponte que estreite vínculos entre 
ensino e prática profissional e o incentivo à valorização da estratégia de saúde da família. Da mesma forma a quali-
ficação das dezenas de milhares de trabalhadores que exercem funções gerenciais no SUS aperfeiçoarão produtiva e 
criativa mente sua gestão, hoje feita assistematicamente. 

Diretriz

Ampliar e qualificar a força de trabalho em saúde, caracterizando-a como um investimento essencial para a 
perspectiva de evolução do SUS.

Medidas
 4.1. Prover acesso ao Telessaúde a todas às Equipes de Saúde da Família em localidades remotas e periferias urba-

nas, visando à educação permanente dos profissionais e ao apoio remoto às ações de diagnóstico e tratamento, 
permitindo maior resolutividade e qualidade no atendimento.

 4.2. Estabelecer uma ação integrada com o Ministério da Defesa para suprir a deficiência de médicos, odontólogos 
e profissionais de saúde em áreas pouco desenvolvidas do País e visando garantir capacidade rápida e eficiente 
de resposta às emergências em saúde.

 4.3. Qualificar e adequar a formação profissional em saúde com a colaboração de equipes de saúde da família sele-
cionadas, utilizando ambientes comunitários e de centros de saúde, por meio da concessão de bolsas para que 
as Equipes de Saúde da Família assumam papel destacado no ensino.

 4.4. Promover a especialização dos profissionais de nível superior das Equipes de Saúde da Família por meio da 
Universidade Aberta de Educação Permanente em Saúde.

 4.5. Capacitar profissionais de nível médio em áreas técnicas estratégicas para a Saúde – Programa de Formação de 
Profissionais de Nível Médio para a Saúde (Profaps).

 4.6. Implementar Programa Nacional de Qualificação de Gestores e Gerentes do SUS.
 4.7. Criar a Escola de Governo em Saúde no DF.
 4.8. Recompor a força de trabalho da saúde na esfera federal pela criação de carreiras específicas para o Ministério da Saúde.

Valor Total do Eixo Força de Trabalho em Saúde para 8 Medidas e 9 Metas: R$ 2,5 bilhões
Plano Plurianual: R$ 1,7 bilhão
Expansão: R$ 0,8 bilhão
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Eixo 4 – Força de Trabalho em Saúde – Consolidado de Medidas e Recursos

Em R$ 1,00

Medidas

Recursos 2008/2011 Recursos para Expansão

 Total
 Assegurado 

(PPA)
 Expansão 2008 2009 2010 2011

4.1 - Prover acesso ao 

Telessaúde a todas às 

Equipes de Saúde da 

Família em localidades 

remotas e periferias 

urbanas, visando à 

educação permanente 

dos profissionais e 

ao apoio remoto às 

ações de diagnóstico e 

tratamento, permitindo 

maior resolutividade 

e qualidade no 

atendimento.

83.478.261 60.000.000 23.478.261 3.913.043 4.891.304 5.869.565 8.804.348

4.2 - Estabelecer uma 

ação integrada com o 

Ministério da Defesa 

para suprir a deficiência 

de médicos, odontólogos 

e profissionais de 

saúde em áreas pouco 

desenvolvidas do 

País, visando garantir 

capacidade rápida e 

eficiente de resposta às 

emergências em saúde.

346.000.000 346.000.000 - - - - -

4.3 - Qualificar e 

adequar a formação 

profissional em saúde 

com a colaboração de 

equipes de saúde da 

família selecionadas, 

utilizando ambientes 

comunitários e de centros 

de saúde, por meio da 

concessão de bolsas para 

que Equipes de Saúde da 

Família assumam papel 

destacado no ensino.

74.976.557 40.000.000 34.976.557 5.829.426 7.286.783 8.744.139 13.116.209

4.4 - Promover a 

especialização dos 

profissionais de nível 

superior das Equipes de 

Saúde da Família por 

meio da Universidade 

Aberta de Educação 

Permanente em Saúde.

260.860.969 - 260.860.969 30.476.828 54.346.035 67.659.242 108.378.863

continua
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Medidas

Recursos 2008/2011 Recursos para Expansão

 Total
 Assegurado 

(PPA)
 Expansão 2008 2009 2010 2011

4.5 - Capacitar 

profissionais de nível 

médio em áreas técnicas 

estratégicas para a Saúde 

– Programa de Formação 

de Profissionais de Nível 

Médio para a Saúde 

(PROFAPS).

625.548.558 120.000.000 505.548.558 60.258.093 105.322.616 130.899.139 209.068.709

4.6 - Implementar 

Programa Nacional de 

Qualificação de Gestores 

e Gerentes do SUS.

180.000.000 180.000.000 - - - - -

4.7 - Criar a Escola de 

Governo em Saúde no DF.
20.500.000 20.500.000 - - - - -

4.8 - Recompor a força de 

trabalho da saúde na esfera 

federal pela criação de 

carreiras específicas para o 

Ministério da Saúde.

967.680.000 967.680.000 - - - - -

Total 2.559.044.343 1.734.180.000 824.864.343 100.477.391 171.846.738 213.172.086 339.368.129

continuação
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Eixo 4 – Força de Trabalho em Saúde – Detalhamento das Metas Físicas e Financeiras

Medida 4.1 - Prover acesso ao Telessaúde às Equipes de Saúde da Família em localidades remotas e periferias urbanas, 

visando à educação permanente dos profissionais e ao apoio remoto às ações de diagnóstico e tratamento, permitindo 

maior resolutividade e qualidade no atendimento.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.1.1 - Prover acesso ao Telessaúde a 70% das 

equipes de Saúde da Família, totalizando 27.800 

equipes, até 2011.

 27.800 equipes 83.477.487 60.000.000 23.477.487

 Total  83.477.487 60.000.000 23.477.487

Medida 4.2 - Estabelecer uma ação integrada com o Ministério da Defesa para suprir a deficiência de médicos, 

odontólogos e profissionais de saúde em áreas pouco desenvolvidas do País, visando garantir capacidade rápida e eficiente 

de resposta às emergências em saúde.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.2.1 - Criar uma força nacional de emergência, 

em 1.000 municípios, com 2.000 médicos; 1.000 

enfermeiros e 1.000 odontólogos, até 2011.

1.000 municípios 326.000.000 326.000.000 -

4.2.2 - Estabelecer ações articuladas de infra-

estrutura em saúde para o suporte ao atendimento 

às localidades e populações sob risco, com destaque 

para a fronteira e para a região Amazônica.

1.000 municípios 20.000.000 20.000.000 -

Total - 346.000.000 346.000.000 -

Medida 4.3 - Qualificar e adequar a formação profissional em saúde com a colaboração de equipes de saúde da família 

selecionadas, utilizando ambientes comunitários e de centros de saúde, por meio da concessão de bolsas para que as 

Equipes de Saúde da Família assumam papel destacado no ensino.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.3.1 - Disponibilizar bolsas de estudo para 

profissionais, professores e alunos, totalizando mais 

de 20 mil bolsas, até 2011.

Disponibilizar bolsas de estudo para 

profissionais do PSF (preceptor). (1.422 bolsas 

de estudo).

Disponibilizar bolsas de estudo para professores/

tutores. (474 bolsas de estudo).

Disponibilizar bolsas de estudo para alunos de 

graduação. (14.322 bolsas de estudo).

16.118 bolsas 

de estudo 
74.976.557 40.000.000 34.976.557

Total  - 74.976.557 40.000.000 34.976.557
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Medida 4.4 - Promover a especialização dos profissionais de nível superior das Equipes de Saúde da Família por meio da 

Universidade Aberta de Educação Permanente em Saúde.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

Total  PPA  Expansão

4.4.1 - Especializar 52.172 profissionais de nível su pe-

rior das Equipes de Saúde da Família, 65% do total.

52.172 

profissionais
260.860.969 - 260.860.969

 Total  - 260.860.969  - 260.860.969

Medida 4.5 - Capacitar profissionais de nível médio em áreas técnicas estratégicas para a Saúde – Programa de Formação 

de Profissionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS).

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.5.1 - Capacitar técnicos nas áreas de: Radiologia, 

Patologia Clínica e Citotécnico, Hemoterapia; 

Manutenção de Equipamentos, Higiene Dental – 

THD/ Auxiliar de Consultório Dentário, Prótese 

Dentária, Agente Comunitário de Saúde – Formação 

Inicial, Vigilância em Saúde, Enfermagem, 

Cuidadores para pessoas idosas.

 260.000 técnicos 625.548.558 120.000.000 505.548.558

 Total  - 625.548.558 120.000.000 505.548.558

Medida 4.6 - Implementar Programa Nacional de Qualificação de Gestores e Gerentes do SUS.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.6.1 - Qualificar profissionais que exercem função 

de gestão ou gerência nas instâncias federal, estadual 

e municipal do SUS.

 110.000 

profissionais
180.000.000 180.000.000 -

 Total  - 180.000.000 180.000.000  - 

Medida 4.7 - Criar a Escola de Governo em Saúde no DF.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.7.1 - Dispor da escola em funcionamento até 2011. 1 escola 20.500.000 20.500.000 -

 Total  - 20.500.000 20.500.000  - 

Medida 4.8 - Recompor a força de trabalho da saúde na esfera federal pela criação de carreiras específicas para o 

Ministério da Saúde.

Meta(s)
Meta Física até 

2011

 Meta Financeira 2008/2011

 Total  PPA  Expansão

4.8.1 - Realizar concursos para recomposição da 

força de trabalho do Ministério da Saúde, a partir de 

julho de 2008, contratando 5.000 servidores, até 2011.

5.000 servidores 967.680.000 967.680.000 -

 Total  - 967.680.000 967.680.000  - 


