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Apresentação

O presente livro é uma coletânea dos trabalhos premiados pelo 
INOVASUS, edições 2012 e 2013. O objetivo da publicação é circular 
entre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como demais 
interessados, boas práticas na área de gestão do trabalho em saúde, 
valorizando profissionais que atuam de forma criativa e inovadora em 
suas atividades, comprometidos com o alcance dos melhores resultados 
e com o fortalecimento do SUS.

O Prêmio INOVASUS, concurso realizado anualmente desde 2011, 
visa identificar e potencializar práticas inovadoras de gestão do trabalho 
e proporcionar reconhecimento e visibilidade às experiências locais. Para 
além dos prêmios, o INOVASUS promove e fortalece a Rede de Gestores 
do Trabalho em Saúde com a identificação de iniciativas inovadoras e 
seus respectivos representantes. Além de reconhecer, premiar e divulgar, 
o concurso favorece a incorporação e o desenvolvimento de temas e 
metodologias que se tornaram prioridades para o SUS.

Em 2012 foi realizado o Concurso Prêmio INOVASUS – Carreira: 
Planos de Cargos, carreiras e Salários, lançado pelo Edital Nº 23, de 
09 de outubro de 2012. Este teve por objetivo identificar, valorizar e 
premiar as experiências relacionadas à elaboração, revisão e implantação 
de Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), no âmbito do SUS, 
sendo inscritos 37 trabalhos, e premiadas 12 iniciativas.  

Em 2013 foi realizado o Concurso Prêmio INOVASUS, lançado 
pelo Edital Nº 06, de 10 de outubro de 2013. Este teve por objetivo 
identificar, valorizar e premiar as experiências relacionadas à Gestão 
da Informação do Trabalho no SUS, Gestão do Desempenho no SUS 
e Dimensionamento da Força de Trabalho no SUS. Neste ano foram 
inscritos 131 trabalhos, 28 foram classificados, e destes 15 foram 
premiados. 

O INOVASUS é uma estratégia do Departamento de Gestão e da 
Regulação do trabalho em Saúde do Ministério da Saúde (DEGERTS/
MS), o qual foi criado para contribuir na melhoria das condições de 
trabalho e da qualidade do atendimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em diferentes regiões, estados e municípios. Isso acontece por 
meio da construção de mesas e espaços de negociação entre gestores 



e trabalhadores, do fomento à implantação de planos de carreira e 
desprecarização do trabalho, da estruturação e da qualificação da área de 
gestão do trabalho e da educação na saúde. 

Esperamos que a presente publicação contribua para reafirmar o que 
defende o Ministério da Saúde e nos mobilize para uma escuta estratégica 
dos atores, instituições e entes federados, principais responsáveis pela 
consolidação da gestão do trabalho e fortalecimento dos SUS. Boa leitura! 

Eliana Pontes de Mendonça
Diretora DEGERTS/SGTES/MS
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Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso*

PCCS/SUS: um caminho  
possível para a SES/MT

  Maria Dolores Fonseca BergaMasco1 eliana De souza liMa2 
  elza Melo goMes MachaDo3 ivani goMes De alMeiDa4

  Junia Mara Da costa serra DrieMeye5 liris M. M. Werle De leMos6 
   anDréa M. Da cruz oliveira aMoriM7 Mariza Molter volpe8

   silvia apareciDa toMáz9 soraia pinto taMBeri r. Maciel10 
    valDevina r. capistrano Da silva11 

1 INTRODUÇÃO
O Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) institucionalizou diretrizes 

para a elaboração e/ou reformulação de Planos de Carreira, Cargos 
e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, pelo Protocolo           
n. 06/2006, culminando com o advento da Portaria n. 1318/GM/MS 2007, 
com investimentos pelo MS para especializar e potencializar saberes dos 
trabalhadores e gestores. Fundamentalmente, com a realização do Curso 
Internacional de Política de RH para o SUS promovido pela Escola Nacional 
de Saúde Pública e Fiocruz, aconteceu uma reunião do DEGERTS com a 
Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP e Escola de Saúde Pública de 
Mato Grosso, para analisar o PCCS-SES/MT então vigente. Dessa forma,  
 
1 Advogada, Especialista em Direito Penal, Processo Penal e em Direitos Difusos e Coletivos, Direito Processual Civil, Analista 

Administrativa da Área Meio da SAD. E-mail: mariabergamasco@ ses.mt.gov.br 
2 Contadora, Especialista em Gestão Hospitalar, Profissional Técnico de Nível Superior do SUS. E-mail: elianaslima@pop.com.br
3 Especialista em Saúde Publica, Técnico de Assuntos Culturais Educacionais. E-mail: elzamelo@ses.mt.gov.br.
4 Socióloga, Profissional Técnico de Nível Superior do SUS. 
5 Especialista em Gestão Pública, Profissional Técnico de Nível Médio do SUS. E-mail: niadri.universo@hotmail.com
6 Enfermeira, Profissional Técnico de Nível Superior do SUS, E-mail: lirislemos@ses.mt.gov.br
7 Assistente Social, Mestre em Educação, Profissional Técnico de Nível Superior do SUS.
8 Técnico de Assuntos Culturais Educacionais, Profissional Técnico de Nível Superior do SUS.
9 Assistente Social, Mestre em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Profissional Técnico de Nível Superior do SUS. E-mail: 

silviatomaz@ses.mt.gov.br 
10 Técnico de Assuntos Culturais Educacionais, Mestranda em Educação – UFMT. Profissional Técnico de Nível Superior do SUS.   

E-mail: soraiamaciel@ses.mt.gov.br
11 Assistente Social, Especialista em Saúde Publica. Profissional Técnico de Nível Superior do SUS.

* Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso - Centro Político Administrativo – CPA, Rua: D, Quadra 02, Bloco 05, S/Nº - Palácio 
Paiaguás, CEP: 78050-970. Telefone: 065-3613-5492
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inicia-se o processo de negociação interna de revisão da Lei 8269/2004. 
Com a publicação da Portaria nº 02/2009/GBSES constituiu-se grupo de 
trabalho - GT composto de forma paritária, sendo 50% de representantes 
da gestão e 50% de trabalhadores indicados pelo Sindicato da Saúde e do 
Meio Ambiente de MT-SISMA, para estudar, revisar e alterar a referida Lei 
de carreira, conforme preconiza as Diretrizes do MS para criação de PCCS 
no Protocolo n. 06/2006, no âmbito do SUS. Contudo, a efetivação desta 
melhoria depende também da capacidade de produção, disseminação e 
retenção de conhecimentos e informações estratégicas para o serviço público, 
através da valorização dos trabalhadores do SUS. Assim, em atendimento 
as diretrizes nacionais e em consonância com os princípios básicos do SUS 
(equidade, universalidade, integralidade dos serviços e acessibilidade) o 
estado de Mato Grosso, pela SES/MT, na SGP, vem implementando ações 
de melhorias nos processos de trabalho e de valorização dos trabalhadores 
do SUS, o que, reflete na melhoria dos serviços de saúde. Características 
do Processo adotado: O PCCS foi normatizado na SES/MT, pelos seguintes 
instrumentos normativos: Portaria nº 002/2009/GBSES – que constituiu o 
GT; LC nº 441/2011 que instituiu a Carreira Profissional dos Profissionais 
do SUS/SES/MT; Lei nº 9538/2011 que fixa o subsídio dos Profissionais 
da Carreira do SUS; por outro GT de forma paritária normatizado pela 
Portaria nº 16/2010/GAB-SAD de 08/06/2010. A LC nº 441/2011 estabelece 
que o sistema de desenvolvimento dos servidores do SUS constituir-se-á de 
três programas: I - Formação e Qualificação para o SUS; II - Avaliação de 
Desempenho; III - Valorização do Servidor e Segurança, Saúde e Ambiente 
de Trabalho dos servidores SES. Tais ações têm como objetivo a formação/
qualificação dos trabalhadores para os serviços do SUS e sua respectiva 
valorização profissional. Relativo aos atores envolvidos no PCCS houve 
a participação de todos os trabalhadores do nível Estratégico, Tático e 
Operacional com abrangência de 100% da vida funcional, haja vista o 
impacto financeiro provocado pela implantação do PCCS em comento. O 
estudo de impacto financeiro e viabilidade econômica: Estimou-se gastos na 
ordem de R$ 58.350.093,46, R$ 61.315.087,28 e R$ 64.074.266,21 para 
os anos de 2011, 2012 e 2013, respectivamente. Para tanto, considerou-se 
um aumento médio para os quatro cargos da carreira na seguinte ordem: 
5% para o cargo de Profissional Técnico de Nível Superior do SUS; 12% 
para o cargo de Técnico do SUS; 30% para o cargo de Assistente do SUS e 
42% para o cargo de Apoio de Serviços do SUS.  A composição da tabela 
considerou um incremento no subsídio de 40% entre as classes “A” e “B”; 
15% entre as classes “B” e “C”; 22% entre as classes “C” e “D” para nível 
superior e 20% entre as classes “A” e “B”; 25% entre as classes “B” e “C”; 
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35% entre as classes “C” e “D” para os demais cargos. Já entre cada um 
dos doze níveis da tabela ocorreu um incremento médio de 4%. Os valores 
projetados para revisão do PCCS foram previstos na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual 
(PPA) e o Plano de Trabalho Anual (PTA). 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

2.1 Ações Desenvolvidas
As principais ações para implementar o PCCS/SES/MT foram: os 

diálogos estabelecidos entre gestores, trabalhadores e controle social para 
a construção da proposta; consultas às legislações que regulamentam a 
matéria PCCS/SUS e específicas: saúde e gestão do trabalho e educação 
em saúde, e outros fundamentos teóricos doutrinários. Para análise do 
material acima citado, o GT adotou como metodologia de trabalho o 
estudo, a crítica e a propositura de alteração sempre que necessário. À 
medida que surgiam dúvidas sobre matérias específicas, foram convidados 
para os devidos esclarecimentos, profissionais das áreas técnicas da SES/
MT. Concomitantemente às atividades, o GT disponibilizou via intranet 
da SES/MT, formulário para participação dos trabalhadores no processo de 
reformulação do PCCS, sugerindo as possíveis alterações. Após tabulação 
dos dados obtidos pela sondagem, estes foram sendo utilizados, à medida 
das possibilidades administrativas e legais. A minuta de lei complementar 
alterando a Lei nº 8.269/2004 foi apresentada aos trabalhadores e as possíveis 
dúvidas esclarecidas em assembléia geral, sendo ainda disponibilizada via 
intranet da SES/MT para conhecimento dos interessados. Após entrega 
oficial da minuta da lei ao Secretário de Estado de Saúde e sua aprovação 
pelo Conselho Estadual de Saúde/MT, foram realizadas as negociações da 
proposta e impacto financeiro junto aos órgãos competentes, culminando 
com a votação e sanção do atual PCCS-LC nº 441 de 24/10/2011. 

2.2 Potencial da Iniciativa
 O Protocolo nº 06 recomenda que os PCCS sejam criados e/ou 

implementados com estruturas e formas de desenvolvimento semelhantes, 
baseadas na valorização dos trabalhadores referenciada na equidade de 
oportunidades de desenvolvimento profissional em carreiras que associem 
a evolução funcional a um sistema permanente de qualificação, como forma 
de melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde (BRASIL, 2006). 
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Deste modo, a Lei nº 441/2011(PCCS/SES-MT), apresenta inovações que 
garantem a valorização e o desenvolvimento dos profissionais de carreira, 
consideradas inéditas, a realidade da maioria dos estados brasileiros, quais 
sejam: Carreira Única; Gestão do Conhecimento em Saúde; Articulação 
entre a Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; Segurança e Saúde do 
Trabalhador; Insalubridade; Sistema de Remuneração, Plantão e Banco 
de Horas. O Art. 5º institui a carreira dos Profissionais do SUS/SES/MT 
como carreira única, abrangente, multiprofissional que desenvolve padrões 
que integram as áreas de abrangência e/ou de atuação do SUS, agregando 
várias áreas estruturantes na mesma categoria profissional, promovendo a 
integração de todos os trabalhadores, garantindo-lhes os mesmos direitos e 
possibilidades de valorização e desenvolvimento profissional.  Do mesmo 
modo, o art. 21 orienta sobre o desenvolvimento do programa de formação 
e qualificação profissional dos servidores da SES/MT concretizado com 
ações da gestão do conhecimento, de modo que este seja compartilhado e 
incorporado aos processos de trabalho. Paralelamente o art. 23 estabelece 
que o programa de formação e qualificação profissional para o SUS seja 
elaborado pela ESPMT e unidade de Gestão de Pessoas em conjunto com todas 
as áreas da SES/MT, em observância ao perfil epidemiológico e necessidades 
do serviço fortalecendo a articulação entre a gestão do trabalho e educação 
em saúde. De acordo com o art. 29 considera-se segurança, saúde e ambiente 
de trabalho, o conjunto de medidas que visem à promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde do servidor, por meio de atividades 
que evitem a morbimortalidade, assegurando assim as ações de segurança e 
saúde do trabalhador no ambiente do trabalho. O pagamento de adicional 
de insalubridade aos trabalhadores em exercício habitual em condições 
insalubres, de acordo com o grau: mínimo, médio e máximo a que estejam 
expostos seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e 
legislação específica previstas no artigo 50 do PCCS/MT, apresenta como 
inovação a caracterização e a classificação da insalubridade por intermédio 
de perícia médica, realizada por profissional habilitado acompanhado por 
membros da Comissão Local de Saúde do Trabalhador (CLST) da unidade 
demandante. O artigo 39 apresenta inovações no sistema de remuneração 
da Carreira dos Profissionais do SUS estruturada em tabelas remuneratórias 
com subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e 
complexidade e; dos requisitos exigidos para o provimento nos cargos da 
carreira. Dessa forma, o sistema de remuneração dos profissionais do SUS é 
efetivada com subsídios fixados em parcela única, onde são agregados todos 
os demais adicionais a que o trabalhador faz jus (adicional de insalubridade, 
por trabalho noturno e por plantão). O PCCS/SES/MT apresenta ainda 
como inovação a criação de Banco de Horas, regulamentado pelo art. 38 
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que estabelece compensação por meio de folga, das horas excedidas à carga 
horária. 

2.3 Caráter Multiplicador
A Carreira dos trabalhadores da SES/MT encontra-se instituída pela 

LC 441/2011, que vem sendo modelo para outros órgãos do governo, 
como também municípios. Dentre estas estão: Secretarias de Estado: 
Meio Ambiente, Administração e Educação que buscaram nesta Lei 
pontos positivos para implantação de seus respectivos planos de carreira. 
Em contrapartida a LC 441/2011, é referenciada em trabalho acadêmico 
realizado na região de São Felix do Araguaia, onde em reunião da Comissão 
Intergestora Regional - CIR, apontou-se a sua utilização como referência 
na elaboração de PCCS nos municípios de Luciara, São Felix do Araguaia 
e Nova Serra Dourada (TOMAZ, 2012). O município de Sinop também 
instituiu a Lei n°. 1604/2011 - PCCS dos Servidores Públicos da Prefeitura 
Municipal e suas Fundações e Autarquias, com base no PCCS da SES/MT, 
para as especificidades dos trabalhadores do SUS. Também merece destaque 
o programa de valorização do servidor cujo objetivo é reconhecer os serviços 
prestados ao SUS, no âmbito estadual, por desempenho e resultado no 
exercício das funções; pela apresentação de projetos, pesquisas científicas, 
orientação de Trabalho de Conclusão de Cursos, Especialização em Nível 
Técnico e Pós Graduação, publicações de artigos e/ou livros, elaboração 
de projeto de curso, coordenação de curso e exercício de docência na ESP/
MT, orientação do processo de trabalho em Estágio Supervisionado, os 
quais contribuam para a consolidação do SUS (art. 28). Neste contexto, o 
PCCS/SES pode então subsidiar outras SES em nível nacional a exemplo 
do que já acontece em nosso estado. Lembrando que hoje o trabalhador é 
valorizado e incentivado a qualificar-se para melhoria do seu desempenho 
nos processos de trabalho. 

3  RESULTADOS

A LC 441/2011 que trata do PCCS/SES/MT em vigência, de 
forma paritária com a participação de gestores e servidores garantiu aos 
trabalhadores do SUS vários benefícios tais como: oportunidade de formação/
qualificação e progressão; vantagens estendidas a todos os profissionais 
através de isonomia salarial; incorporação de todos os rendimentos em 
subsídio único; direito as ações de segurança e saúde do trabalhador dentre 
outros. Contudo, ainda existem desafios a serem superados, tais como: a) 
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estabelecer estratégias para retenção e fixação através de uma política de 
incentivo a interiorização e; b) a reformulação do programa de avaliação de 
desempenho com foco na gestão por competência.  

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o PCCS/SES/MT contempla ações voltadas para 
o Desenvolvimento Profissional dos servidores do SUS, segurança e saúde, 
com destaque para a valorização das Pessoas, norteada pelos princípios, 
objetivos, normativas e diretrizes do MS, que orientam a construção dos 
PCCS em nível nacional, conclui-se que o PCCS/SES/MT possui todos 
os requisitos e avanços recomendados sendo, portanto um instrumento 
que indica de maneira explícita, todas as possibilidades de crescimento 
profissional do trabalhador ao permitir que este possa vislumbrar as 
mudanças nos processos de trabalho. Ao mesmo tempo, traz benefícios 
para o SUS como um todo ao promover a negociação entre gestão e 
trabalhadores.
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Secretaria Municipal da Saúde de Limoeiro do Norte - CE*

Plano de Cargos e Carreiras e Salários da Saúde  
de Limoeiro do Norte: Uma história com final feliz!

auryleDa goMes Bessa1 
Flávia soraya Maia BanDeira liMa2

Maria Da conceição Moura De oliveira liMa3

1 INTRODUÇÃO

O município de Limoeiro do Norte localiza-se na Região Jaguaribana 
no interior do Estado do Ceará, distante aproximadamente 196 quilômetros 
da capital Fortaleza e sua população é de 56.281 habitantes. A cidade é 
banhada pelos rios Jaguaribe e Banabuiú e é conhecida como a Princesa 
do Vale do Jaguaribe. A economia do município baseia-se no comércio, na 
agropecuária e no agronegócio. 

 O Município tem sua Atenção Básica à Saúde organizada segundo 
as diretrizes da Estratégia Saúde da Família. A Atenção Secundária à Saúde 
é prestada por dois hospitais pólos, sendo referência para 11 municípios da 
região, enquanto a Atenção Terciária à Saúde é referenciada para a capital 
Fortaleza.

 Os servidores públicos municipais da saúde, mobilizados e apoiados 
pelo Sindicato dos Servidores Públicos municipais de Limoeiro do Norte, 
estavam insatisfeitos com a defasagem salarial, a negativa de pagamento 
da insalubridade e, visando uma melhoria nas condições de trabalho e de 
salário, reivindicaram a implantação do plano de cargos, carreiras e salários 
(PCCS) pela gestão municipal.

1 Enfermeira, Especialista em Saúde da Família e Gestão em Saúde. Enfermeira da Estratégia Saúde da Família de Limoeiro do Norte.  
E-mail: ledagomesbessa@hotmail.com

2 Cirurgiã-Dentista, Especialista em gestão em saúde e saúde pública. Monitora o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - 
PMAQ no município de Limoeiro do Norte. E-mail: fsmblima@yahoo.com.br

3 Enfermeira especialista em gestão em saúde e enfermagem do trabalho. Coordenadora do Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental 
da Secretaria da Saúde de Limoeiro do Norte-Ce. E-mail: conceicaosaude@hotmail.com

* Secretaria Municipal da Saúde de Limoeiro do Norte – Rua: Camilo Brasiliense, S/N, Centro. CEP: 62930-000 Tel.:(88) 3423 1590. 
E-mail: sems.pmln@bol.com.br
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O processo de construção do PCCS durou cerca de quatro anos. 
A negociação dos servidores, sindicato e gestão municipal foi permanente 
durante todo esse período e encontra-se em processo de implantação. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Os servidores públicos municipais da saúde de Limoeiro do Norte, 

o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e a Gestão Municipal 
(Prefeito, Secretário da Saúde e Procurador do município) são os principais 
atores da longínqua negociação do PCCS da saúde, que contou também 
com a contribuição do Conselho Municipal da Saúde e o apoio do Poder 
Legislativo através da Comissão da Saúde da Câmara Municipal, e todos 
eram conscientes de que o PCCS deveria abranger todas as categorias 
(profissionais e trabalhadores) da saúde.

No início do ano de 2009 formou-se a comissão da saúde, que, 
intermediada pelo sindicato dos servidores públicos, passou a negociar a 
implantação da insalubridade e toda a construção do PCCS junto à gestão 
municipal. O governo municipal apresentou um modelo de PCCS para ser 
adequado à saúde do município pelos servidores. 

O processo de trabalho da comissão da saúde acontecia da seguinte 
maneira: o PCCS era discutido e construído pela comissão dos servidores 
da saúde, e depois levado para votação em Assembleia Geral dos servidores. 
As decisões, tanto na comissão como nas Assembleias, eram votadas por 
maioria simples. Em seguida, a proposta escolhida pelos servidores seguia 
para mesa de negociação e os gestores apresentavam uma contraproposta.

Em 2010, após exaustivas negociações, a gestão municipal e da saúde 
contrataram um engenheiro do trabalho para fazer o levantamento dos 
riscos aos quais os servidores da saúde estavam expostos, sendo elaborado 
o laudo de insalubridade, e por consequência houve a sua implantação. 
Porém, o PCCS foi integralmente rejeitado em seu conteúdo e pela escassez 
de recursos financeiros, devido à implantação da insalubridade.

Em meados de 2011, após sucessivas cobranças pelo PCCS, a gestão 
municipal e a procuradoria do município apresentaram o protocolo nº 
06 da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS para servir de 
embasamento técnico na elaboração de um PCCS aceitável pelos servidores 
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e passível de implantação pela gestão municipal (BRASIL, 2011). Após 
diversas reuniões da comissão da saúde para adequação do PCCS, foi 
apresentado à gestão municipal o Plano finalizado pelos servidores, mas que 
ainda passou por algumas alterações sugeridas pela gestão municipal. Em 
seguida o PCCS foi encaminhado para a avaliação de impactos financeiros 
pela Secretaria de Finanças.

Ao analisar o impacto financeiro do Plano, o Prefeito reuniu os 
servidores e o sindicato para negociar a sua implantação. A proposta do 
governo foi dividir todo o impacto financeiro em 10 (dez) meses, pois a 
prefeitura não tinha condições de arcar com todas as despesas em um único 
mês. Os servidores aceitaram a proposta, desde que a implantação fosse 
concluída durante o ano de 2012. 

No dia 02 de fevereiro de 2012 houve uma assembleia dos servidores 
e PCCS foi aprovado por unanimidade. Neste mesmo mês o PCCS foi 
encaminhado à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, sendo apresentado 
e defendido por uma profissional da saúde, membro da comissão da saúde, 
integrante da mesa de negociação e do Conselho Municipal da Saúde. O 
Projeto de Lei foi votado em regime de votação urgente, urgentíssimo, 
tendo sido aprovado por unanimidade. No dia 21 de março foi decretada 
pelo prefeito João Dilmar da Silva a Lei nº 1604 que institui o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores e Trabalhadores da Saúde 
do Município de Limoeiro do Norte.

O PCCS prevê a criação da Comissão Paritária de Carreira do Plano, 
pela Portaria nº 11, de 18 de abril de 2012, composta por representante da 
secretaria municipal da saúde, representante da procuradoria do município, 
representante da secretaria municipal do desenvolvimento da gestão e 
fazenda, representante do conselho municipal da saúde, representantes 
da categoria indicados em assembleia e representante do sindicato dos 
servidores públicos municipais para avaliação dos títulos apresentados 
pelos servidores conforme determina a Lei do PCCS.

Em junho de 2012 iniciou-se de fato o pagamento do PCCS que foi 
retroativo ao mês de fevereiro de 2012. Em 2014 o PCCS foi implantado 
em sua integralidade. Atualmente temos servidores beneficiados com o 
PCCS para realização de mestrado e doutorado. O Programa de Avaliação 
está sendo instituído pela gestão municipal.

O PCCS, em seu caráter dinâmico, exige uma mesa de negociação 
permanente, que acompanhe as mudanças das políticas do SUS, de forma 
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que não perca sua essência de promover a valorização dos trabalhadores da 
saúde. 

2.2 Ações Desenvolvidas
Houve uma mobilização e articulação dos servidores, via sindicato 

dos trabalhadores, para a construção do PCCS. A comissão da saúde se 
reunia exaustivamente para elaborar um plano que atendesse a necessidade 
de todos os servidores.

A mesa de negociação, que envolvia servidores, sindicato e gestão foi 
uma constante no processo de elaboração e implantação do plano. Este se 
baseava em propostas, contrapropostas, acordos e consensos, de forma que 
todos os pontos do Plano fossem discutidos na mesa de negociação. 

Paralelo à mesa de negociação, os servidores da comissão da saúde e 
o sindicato, articularam junto ao Poder Legislativo, por meio da Comissão 
da Saúde da Câmara Municipal, o apoio para a aprovação do Plano, 
apresentando todos os benefícios que o PCCS traria para os servidores 
públicos municipal. 

Os servidores e o sindicato, com a autorização da gestão e com o 
objetivo de mostrá-la que havia recursos financeiros para implantação do 
PCCS, fizeram uma análise exaustiva da folha de pagamento e gastos da 
Secretaria Municipal da Saúde sugerindo algumas alterações na gestão da 
saúde para garantir a implantação do plano. 

O estudo do impacto financeiro foi realizado pela gestão, 
demonstrando a impossibilidade de implantação integral e imediata do 
PCCS, mas em reunião com o Prefeito para a negociação de implantação 
do plano, surge a proposta de uma implantação gradual, no que diz respeito 
aos percentuais por titulação, fato que aconteceria em 10 parcelas, de forma 
que ao final do ano de 2012 todos os percentuais estivessem implantados.

2.3 Potencial da Iniciativa
Servidores organizados e dispostos a lutar por seus direitos em 

conjunto com um sindicato bem articulado e uma gestão municipal 
sensibilizada com a causa dos servidores públicos se faz necessário para 
garantir o processo de negociação das melhorias do serviço de saúde, seja 
nas condições de trabalho ou salário dos servidores.

Esta iniciativa, que se concretizou como o segundo Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários aprovado no Estado do Ceará e o primeiro implantado 
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de fato, gerou muitas expectativas nos profissionais dos municípios da 
região. Vários municípios voltaram seus olhares para Limoeiro do Norte 
em virtude da conquista do PCCS. Solicitavam à comissão da saúde cópias 
do plano, sugestões de negociação com seus respectivos municípios e dicas 
de como construir um plano semelhante. 

2.4 Caráter Multiplicador
A mesa de negociação permanente, o apoio sindical, assim como 

a comissão da saúde organizada é imprescindível para a continuidade do 
processo de melhoramento do PCCS, pois criação e mudanças na legislação 
do País e Município, alteração nas políticas públicas de saúde e alteração da 
legislação profissional requerem atualização da Lei do PCCS que tem como 
maior fator impeditivo de implantação a limitação dos recursos financeiros 
destinados à saúde.

O PCCS, em seu caráter dinâmico, que prever educação permanente, 
qualificação anual para progressão, afastamento de servidores para se 
qualificar, necessita de uma mesa de negociação permanente da saúde e 
comissão paritária regimentada.

Como característica multiplicadora, vê-se, neste plano, a lógica de 
uma implantação com impactos financeiros planejados, negociados e aceitos 
tanto por profissionais, quanto por gestão municipal, tornando viável a 
implantação de fato do PCCS.

3 RESULTADOS

Ao final os servidores da saúde tiveram a implantação da insalubridade 
e estão em processo final de implantação do PCCS. Foi uma vitória para os 
trabalhadores da saúde, que diariamente constroem um sistema de saúde 
universal, equânime e de qualidade para a população e que tiveram toda a 
sua dedicação profissional e empenho em consolidar o SUS reconhecido.

De fato e de direito, este é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
da Saúde de Limoeiro do Norte. Foi uma longa jornada de negociações, de 
empenho da mesa de negociação, da comissão de saúde, do sindicato dos 
trabalhadores, contando sempre com a sensibilidade e postura cooperativa 
do Prefeito e do Procurador do Município, tentando sempre um acordo que 
contemplasse da melhor forma os profissionais e trabalhadores da saúde. 
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Assim, hoje Limoeiro do Norte tem um Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários da Saúde, tendo sido percorrido um longo caminho, uma longa 
história, mas que teve um final feliz.
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Kátia Martins soares1 
cláuDia Maranhão Bariani2 
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1 INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas de 

saúde públicos do mundo. Constitui-se em uma política pública voltada 
para todos (PAIM, 2009) e se apresenta como a única possibilidade de 
atenção á saúde de muitos brasileiros. É reconhecido como direito, uma 
vez que está garantido pela Constituição Federal de 1988 e está pautada 
em princípios e diretrizes conhecidos como universalidade, equidade, 
integralidade, descentralização e participação social. Para Mendes (1996), 
o SUS é compreendido como um processo social em constante construção e 
que perpassa o estabelecimento da cidadania do povo brasileiro.

Para a implementação do SUS, a gestão dos serviços e da atenção 
em saúde se apresenta como um dos focos prioritários. A NOB/RH-SUS 
- Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS aponta como 
aspectos fundamentaispara a consolidação, a descentralização, o controle 
social, o financiamento e a gestão de pessoas (BRASIL, 2005).

Mesmo com a inclusão na agenda política, os trabalhadores, não 
foram contemplados com investimentos proporcionais ao crescimento da 
rede de atenção á saúde direcionada pela construção do SUS. Nogueira 
(2006) cita que o clima político e ideológico nos anos iniciais na década era 

1  Psicóloga, Diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. E-mail: katiapsicol@gmail.coml
2  Psicóloga, Especialista em Saúde. E-mail: claudiabariani@hotmail.com
3  Psicóloga, Especialista em Saúde. E-mail: elisprager@hotmail.com
4  Cirurgiã Dentista, especialista em Saúde. E-mail: sandrabahiare@gmail.com

* Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – Av. do Cerrado, 999.Bloco D. Parque Lozandes, Telefone: (62) 35241518 - http://www.
ceres.go.gov.br/
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desfavorável á valorização e expansão da força de trabalho na administração 
pública, em razão de reformas administrativas em curso.

As Conferências Nacionais de Saúde realizadas ao longo dos anos não 
deram ênfase ao tema da gestão da força de trabalho em saúde. As abordagens 
encontradas ligadas aos profissionais se restringiram arecomendações 
de treinamentos e formação voltadas para as demandas dos serviços, ao 
planejamento de Recursos Humanos, ganho de produtividade e otimização 
(VITALINO et al., 2009).

Em 2003, o Plenário do Conselho Nacional de Saúde aprova a 
Resolução n° 330, deliberando sobre a necessidade de implementar as 
diretrizes aprovadas no documento “Princípios e Diretrizes para a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos para o SUS”. Neste mesmo ano 
é criado na estrutura organizativa do Ministério da Saúde a Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), constituída por 
dois Departamentos: oDepartamento de Gestão da Educação na Saúde 
(DEGES) e o Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em 
Saúde (DEGERTS) (BRASIL, 2006).

Em Goiânia, Goiás, a Secretaria Municipal de Saúde, foi criada através 
da Lei nº 6.591 de 26/04/1988, com a finalidade de cuidar das questões 
técnicas de Saúde Pública do Município de Goiânia. Substituiu à época a 
Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário – FUMDEC. Na 
estrutura organizacional dessa Secretaria a área de Recursos Humanos era 
representada inicialmente pelo Núcleo de Recursos Humanos, subordinado 
à Assessoria de Planejamento (Decreto nº 784/88).  Com o passar dos anos 
e a progressiva absorção dos serviços gerenciados pelo Estado de Goiás, em 
razão da municipalização e o aumento de sua rede própria de atenção em 
saúde, foi recebendo inúmeras denominações e localizações na hierarquia 
dentro da secretaria. No ano de 2008, instituiu-se em Departamento de 
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Lei Complementar nº183/2008 
(GOIANIA, 2008), subordinado ao Gabinete do Secretário de Saúde. Em 
2010, com a reforma administrativa, passou a ocupar status de Diretoria, 
Lei Complementar nº 206/2010 (GOIANIA, 2010a).

Deste modo, a Diretoria (DGTES)ficou constituída formalmente por 
Departamento de Gestão de Pessoal e Centro Municipal de Formação em 
Saúde Pública. Acrescido a esta estrutura, de maneira informal, o Serviço 
Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT e o Serviço 
de Atenção Psicossocial – SASP.

Diante do diagnóstico organizacional realizado pela DGTES, um 
cenário de situações foi encontrado. A desmotivaçãode servidores em relação 
à condição salarial, falta de incentivos referentes à qualificação profissional, 
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bem como a área de gestão apresentando um número significativo de 
vínculos precários, carência de espaços para discussões, e ainda a existência 
do ambiente político favorável, nasce em 2009, a discussão da necessidade 
de elaboração de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – 
PCCV/Saúde.

A Secretaria de Saúde já havia vivenciado um plano de cargos e 
salários na década de 90, que se mostrou insustentável. Esse plano teve 
alguns de seus artigos julgados inconstitucionais e sua aplicabilidade foi 
comprometida, acarretando desequilíbrio orçamentário. Fato que culminou 
em 2000, na interrupção de sua aplicação.

Em 2010, através da Lei nº 8916/2010 institui-se na Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia o Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos 
– PCCV/Saúde (GOIÂNIA, 2010b), subsidiado pelo protocolo n° 6 da Mesa 
Nacional de Negociação Permanente, proposto pela Superintendência de 
Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde - SGTES, do Ministério da 
Saúde tornando-se um importante instrumento de gestão para Administração 
Pública municipal.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Atores Envolvidos
Constituiu-se uma Comissão de planejamento, paritária, designada 

pelo Chefe do Poder Executivo composta por 10 membros titulares 
subdividido em duas bancadas. A bancada do governo representada por 
03 membros da Secretaria Municipal de Saúde, 01 membro da Casa Civil 
e 01 da Procuradoria Geral do Município. Da outra bancada sindical, os 
Presidentes dos Sindicatos,dos Trabalhadores da Saúde – SINDSAÚDE, dos 
Médicos, dos Odontologistas, dos enfermeiros, das Assistentes Sociais.

2.2 Descrição do Processo
Um cronograma de reuniões foi definido, com prazos para a 

elaboração e aplicação do PCCV. Organizou-se uma agenda de trabalho 
respeitando as diversas instâncias, com intuito de manter um diálogo 
permanente, acelerar as discussões e agilizar o processo decisório, com 
vistas à definição da redação do Projeto de Lei, aprovação e execução do 
mesmo.
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As reuniões da Comissão, iniciaram-secom o estudo do Protocolo 
nº 06 da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. O 2º artigo 
orientou as diretrizes propostas na garantia da valorização dos trabalhadores, 
através da eqüidade de oportunidades de desenvolvimento profissional em 
carreiras, a evolução funcional a um sistema permanente de qualificação, 
como forma de melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde.

Realizou-se ainda, uma exaustiva busca por PCCVs de outros 
municípios, visando buscar experiência de outras Prefeituras similares a de 
Goiânia. Tal ação se fez necessária para possibilitar a criação de alguns 
indicadores de validação do plano, tais como:

- A redação e apreciação jurídica do Projeto de Lei;

- O estudo do impacto financeiro com intuito de averiguar a 
disponibilidadeorçamentária para aplicação e manutenção do 
plano;

-  A definição da Progressão de acordo com o Grau e Referência 
em razão do desempenho e do tempo de exercício no cargo;

- A maneira de socialização do projeto de Lei junto à Câmara dos 
Vereadores e acompanhamento dasua aprovação;

-  O acompanhamento e monitoramento do enquadramento dos 
servidores.

A periodicidade de reuniões da Comissão foi semanal, tendo ocorrido 
em algumas situações em espaço de tempo menor, em razão da dificuldade 
em estabelecer consensos sobre determinados assuntos. As deliberações da 
comissão foram todas registradas em Atas. 

O fato de contar com a presença de um representante da Casa Civil na 
Comissão do PCCV/Saúde proporcionou agilidade na construção do Plano 
e suporte político no processo de aprovação das propostas apresentadas.

A proposta do Plano, aprovada pelo Secretário e Chefe do Poder 
Executivo foi transformada em Projeto de Lei e encaminhada à Câmara 
Municipal onde foi aprovada na íntegra, sem emendas ou supressões de 
seus artigos, por unanimidade.
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2.3 Abrangência
O PCCV/Saúde contempla todos os servidores ocupantes dos 

cargos da função saúde do Município de Goiânia, lotados e em exercício 
na Secretaria de Saúde e os servidores em cessão a outros órgãos da 
Administração Pública.

2.4 Métodos Utilizados
Na construção donovo PCCV/Saúde utilizou como estratégias 

metodológicas, reuniões técnicas, sessões temáticas sobre os protocolos 
da Mesa Nacional de Negociação, assembléias com os servidores, revisão 
jurídica dos problemas do antigo PCCV/Saúde, com a formulação de 
relatórios e Atas em cada reunião.

As reuniões técnicas propiciaram um alinhamento técnico politico 
das prioridades a serem tratadas pelos participantes gerando a aproximação 
do consenso quanto escrita de Lei. Temas como a mobilidade na carreira e 
ingresso de novas categorias profissionais advindas de outros Planos foram 
pautas de debates acirrados, onde a escuta de um expertisedirecionou o 
processo de construção da comissão do PCCV e propôs alternativas, que 
colaboram na solução dos impasses nosmomentos dos debates. 

3 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Ano de 2009:

•	 Reuniões	entre	Sindicatos	e	Secretário	Municipal	de	Saúde	com	
reivindicações da construção do PCCV/Saúde;

•	 Reunião	entre	Secretário	Municipal	de	Saúde	e	Chefe	do	Poder	
Executivo para apresentação da reivindicação do PCCV/Saúde e 
deliberação deste para inicio do processo;

•	 Constituição	da	Comissão	de	Especial	de	Trabalho	responsável	
pela atualização e reformulação do Plano de Carreira dos 
servidores Municipais da função Saúde através do Decreto nº 
3960 de 26 de outubro de 2009.

•	 Definição	 do	 método	 de	 trabalho	 a	 ser	 desenvolvido	 pela	
Comissão. 
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Ano de 2010:

•	 Elaboração	do	novo	Plano	de	Carreira,	Cargos	e	Vencimentos	
da Função Saúde;

•	 Estudo	do	impacto	financeiro	orçamentário	tendo	como	base	a	
proposição de novas referências de vencimentos;

•	 Envio	 do	 Projeto	 de	 Lei	 ao	 Chefe	 do	 Poder	 Executivo	 para	
apreciação;

•	 Envio	do	Projeto	de	Lei	à	Câmara	Municipal;

•	 Aprovação	 e	 publicação	 da	 Lei	 nº	 8.916/2010,	 instituindo	 o	
novo PPCV da Função Saúde (GOIANIA , 2010b);

•	 Levantamento	das	Avaliações	por	Desempenho	e	Competência	
dos servidores contemplados pelo Plano;

•	 Enquadramento	dos	servidores	no	PCCV/Saúde;

4 RESULTADOS E CONCLUSÃO

A implantação do PCCV em Goiânia aconteceu em 02 de Junho de 
2010 através da Lei nº 8916/2010 tornando-se um importante instrumento 
de gestão para Administração Pública. Aos servidores proporcionou 
valorização da carreira com a recuperação de perdas salariais de 14 
(quatorze) anos, a possibilidade de progressão, o incentivo a sua educação 
permanente, o reconhecimento de seu desempenho e de suas competências, 
impactando na eficiência, eficácia e efetividade de seu trabalho. Este 
Plano propiciou ainda avanços, tais como a criação de quatro cargos cuja 
composição ficou assim disposta: Auxiliar de Saúde, Técnico em Saúde, 
Especialista em Saúde e Médico. Restabeleceu critérios para ingresso nos 
cargos, bem como, inseriu grupo de funções ainda inexistentes na estrutura 
da Secretaria, a exemplo, do técnico e autopsia /necropsia e técnico em 
imobilização ortopédica (GOIANIA, 2010b). 

O PCCV/Saúde fortaleceu o eixo da educação permanente, centrada 
no desenvolvimento das potencialidades dos servidores, em sua qualificação 
e realização profissional, articulada e vinculada ao planejamento e ao alcance 
dos objetivos institucionais do Município, do Estado e da União, validou 
a avaliação de desempenho, que passou ser entendida como processo 
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pedagógico focado no desenvolvimento profissional e institucional, 
garantiu a mobilidade do servidor pelas diversas esferas de governo, no 
efetivo exercício do cargo, sem perda de direitos e do desenvolvimento na 
carreira. Resultados estes, percebidos através da diminuição na rotatividade 
e afastamentos dos servidores, aumento na busca de aprimoramento 
profissional através de aumento de registro na participação e frequência em 
cursos de capacitação, inscrições em processos seletivos de bolsas de cursos 
técnicos e superiores e aumento na abertura de processos de solicitação de 
Adicional de Titulação. 

O enquadramento atingiu 5.700 (cinco mil e setecentos) servidores 
permitindo um reajuste salarial de no mínimo 80% (oitenta por cento) e 
mecanismos de proteção e segurança no desenvolvimento de seu trabalho 
(adicional de insalubridade e periculosidade)

Concedeu aos ocupantes dos cargos da função saúde, além do 
vencimento e outras vantagens previstas no Estatuto do Servidor Público 
do Município de Goiânia, os seguintes benefícios:

I –  Adicional de Titulação, Formação e Aperfeiçoamento com  
ganho percentual variando entre 10 a 40% de acréscimo sobre 
o vencimento;

II –  Gratificação Especial pelo exercício de funções específicas  
previstas nas Leis n.ºs 8.129, de 12 de novembro de 2002, e 
8.846, de 05 de outubro de 2009 (GOIANIA, 2002; GOIANIA 
2009);

III –  Adicional por Desempenho em Unidade de Difícil Lotação ou 
Difícil Acesso;

IV –  Adicional de Insalubridade ou Periculosidade;

V -  Adicional por Tempo Integral.

Além dos citados acima, contribuiu para maior adesão e vinculação 
dos servidores ao Município e, principalmente, da categoria Médica, 
diminuindo rotatividade, bem como, retorno de licença por interesse 
particular e de servidores a disposição de outros órgãos; estabeleceu 
a Progressão vertical aos a cada 2 (dois) anos de uma Referência para a 
subseqüente, dentro do mesmo Cargo e respectivo Grau, em virtude 
dotempo de exercício no cargo e avaliação de desempenho do servidor;         
incorporou as categorias profissionais de Assistente Social, Artes cênicas, 
Arteterapeuta, Musicoterapeuta, Educador Físico, Técnico em Enfermagem 
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Intervencionista, Técnico em Enfermagem Motolância, Técnico em 
Autópsia/Necropsia, Técnico em Imobilização Ortopédica e Auxiliar de 
Farmácia; a reinstalação da Mesa Municipal de Negociação garantindo 
espaço de diálogo permanente no que tange as relações de trabalho; a 
realização de Concurso Público com oferta de 750 (setecentos e cinquenta) 
vagas para cargos da função saúde.

Atualmente, este importante instrumento de gestão no município de 
Goiânia tem sido referência, subsidiando a elaboração de Planos de Cargos, 
Carreira e Vencimento de municípios da região metropolitana, a exemplo 
de Aparecida de Goiânia e da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, que o 
utilizou como fonte na construção dos seus PCCVs.
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1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde - SUS, resultado da luta do Movimento de 
Reforma Sanitária Brasileira e incluído na Constituição Federativa do Brasil 
em 1988, configurou-se como uma importante política que contribuiu para 
assegurar os direitos sociais da população historicamente desassistida. O 
processo de implantação do Sistema no país induziu a expansão da rede 
pública de serviços de saúde e, consequentemente, a abertura de postos de 
trabalho (PIERANTONI, 2008), o que em certa medida apontava para a 
necessidade de investimentos na qualificação e valorização dos trabalhadores 
que efetivariam sua operacionalização.

 Ao longo dos anos, apesar de ter sido colocado na agenda política da 
saúde, observou-se que o investimento nos trabalhadores era inversamente 
proporcional à ampliação da rede de atenção de saúde e à real necessidade 
do sistema, não recebendo o devido destaque, correspondente ao grau 
de importância que representava para a consolidação do SUS (BRASIL, 
2005). Isto provavelmente se deu em função do clima político e ideológico 
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3 Assistente Social, Sanitarista, Mestre em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (ENSP/FIOCRUZ), integrante da coordenação 
técnica da SUPERH/SESAB. E-mail: katayose.35@hotmail.com

4 Enfermeira, sanitarista, especialista em Saúde Pública e Gestão de Sistemas Públicos de Saúde e mestre em Saúde Comunitária 
(ISC/ UFBA). E-mail: oliveiras21@uol.com.br

* Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – Av. Luís Viana Filho, nº 400, Centro Administrativo da Bahia – CEP: 41745-900 Salvador - BA  
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desfavorável à valorização e expansão da força de trabalho na administração 
pública, consequente á implementação das reformas administrativas do 
Estado (NOGUEIRA, 2006).

A partir da virada do século parece ter se firmado uma orientação 
política que favorece uma retomada do interesse no campo do trabalho, com 
a expansão e qualificação dos trabalhadores inseridos no setor público. Na 
área de Saúde, a criação pelo Ministério da Saúde, em 2003, da Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES e a publicação dos 
Princípios e Diretrizes para Gestão do Trabalho no SUS (NOB/RH-SUS) se 
configuraram como orientadores na ressignificação da política de recursos 
humanos em saúde, na medida em que pautava a Gestão do Trabalho, 
considerando seus aspectos técnicos, políticos, jurídicos e financeiros.

No Estado da Bahia, a partir de 2007, a implantação do Sistema 
Estadual de Negociação Permanente - SENP e o investimento claro 
em políticas de valorização dos trabalhadores, com disponibilização 
orçamentaria e financeira, foram essenciais para dar centralidade às 
demandas dos trabalhadores. O tratamento pormenorizado das necessidades 
específicas de cada segmento do Governo ficou a cargo das Secretarias de 
Estado, a exemplo da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB.

Neste Sentido, foi formulada a Política Estadual de Gestão do 
Trabalho e Educação na Saúde - PEGTES (BAHIA, 2008), que representou 
um significativo avanço e apontou algumas questões que dificultavam 
a implantação de ações de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A 
precarização da educação formal, as más condições dos ambientes de 
trabalho, o não cumprimento das jornadas de trabalho, a remuneração não 
condizente com a atividade desempenhada pelos trabalhadores, a ausência 
de parâmetros para desenvolvimento na carreira, até então pautados 
apenas na titulação, a ausência de critérios que avaliem o desempenho do 
trabalhador no exercício de suas funções, dentre outras questões, tiveram 
maior visibilidade, considerando a ausência de informações sistematizadas 
que subsidiassem a tomada de decisão para mudança do panorama, pelos 
gestores. (PINTO; TEIXEIRA, 2011).

Essa situação trouxe à tona uma série de questões relativas ao 
papel da SESAB na Educação e na Gestão do Trabalho, entre as quais 
o desenvolvimento por carreiras e o ingresso por concursos públicos, e 
gerou a necessidade de reorganização da Superintendência de Recursos 
Humanos da SESAB, órgão responsável pela implementação de políticas, 
em especial às voltadas para a gestão do trabalho, a exemplo do Plano 
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de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), elaborado no ano de 2009 e 
posteriormente revisado em 2012. 

Em fevereiro de 2009, foi publicada a Lei nº. 11.373 que instituiu o 
novo PCCV da SESAB, subsidiado pelo protocolo n. 06 da Mesa Nacional 
de Negociação Permanente, proposto pela SGTES/MS, e fundamentado, 
entre outras premissas, no desenvolvimento dos servidores na carreira 
com base em novas referências, destacando-se o Programa de Avaliação de 
Desempenho dos trabalhadores da SESAB – PAD/SESAB (BAHIA, 2009) 
implantado a partir de 2011, iniciativa cuja implantação vem demandando 
a reorganização dos processos de trabalho das unidades de saúde estaduais.

A continuidade do processo negocial trouxe novas demandas à 
pauta de reivindicações dos trabalhadores, o que motivou a revisão da 
lei supracitada e a inclusão de novos dispositivos que colaboraram para a 
qualificação do Plano de Carreiras da Secretaria Estadual, expressos na lei 
complementar nº 20.004 de outubro de 2012. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
2.1.1 Atores Envolvidos 

A Mesa setorial instalada na SESAB em 2007 era composta por 06 
membros titulares com seus respectivos suplentes, subdivididos em duas 
bancadas. A bancada do Governo representada pela SESAB e Secretaria 
da Administração do Estado da Bahia – SAEB, e a bancada sindical 
representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia 
- SINDSAUDE, Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia – SINDIMED 
e Federação dos Trabalhadores do Estado da Bahia – FETRAB. Participava 
como convidado da Mesa o DIEESE.

Em dezembro de 2011, a estrutura da Mesa ganha nova configuração 
em respostas às pautas específicas de cada representação sindical. Deste 
modo, hoje existem dois espaços de discussão negocial, cada um composto 
por 04 membros da gestão e 04 da representação sindical, contando 
como convidados, além, do DIEESE, do Conselho Federal de Medicina – 
CFM, Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia – CREMEB e 
Associação Baiana de Medicina – ABM. 
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2.1.2 Abrangência

O Sistema Estadual de Negociação Permanente tem abrangência 
Estadual, contemplando os trabalhadores vinculados ao Governo do 
Estado da Bahia. A Mesa de Negociação Permanente em Saúde, bem 
como o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, oriundo do processo 
de negociação instituído pela Mesa, contempla todos os trabalhadores 
vinculados ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, incluindo 
os municipalizados, os técnicos – administrativos, no que lhes compete, os 
trabalhadores com vínculo temporário, seja por cargo em comissão/ função 
gratificada ou sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, 
lotados e em exercício no âmbito da SESAB (Nível Central, Diretorias 
Regionais de Saúde, unidades assistenciais sob gestão direta), na Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia da Bahia – HEMOBA e em outros órgãos 
da Administração Direta. 

2.1.3 Descrição do Processo

O processo de desenvolvimento das atividades da Mesa vem, desde 
sua implantação, sendo realizado de forma democrática e participativa, 
considerando as demandas elencadas pelos trabalhadores e explicitadas 
em pautas sindicais encaminhadas à gestão estadual. Ainda em 2007, foi 
elaborado um regimento da Mesa Central, que configurou-se como um 
modelo de regimento instituído pelas Mesas Setoriais. A Mesa de Negociação 
Permanente da Saúde foi instituída em 12 de junho de 2007.

As discussões do processo de negociação são registradas no formato 
de sumários executivos, que trazem os principais encaminhamentos e 
acordos, bem como dissensos entre os negociadores. Na finalização de cada 
período de negociação são elaborados Termos de Acordo, assinados pelos 
representantes das bancadas e encaminhados à SAEB e Governadoria para 
homologação, sendo os mesmos publicizados nas instâncias de Controle 
Social do SUS- BA, como o Conselho Estadual de Saúde - CES.

A periodicidade de reuniões da Mesa, em geral, é mensal, podendo 
ocorrer em espaço de tempo menor, de acordo com a dificuldade em 
estabelecer consensos sobre determinados assuntos.

Fruto desse processo, a elaboração e revisão do PCCV foi 
realizado a partir da escuta dos trabalhadores e da participação efetiva 
de suas representações sindicais, que compuseram tanto a Comissão 
para elaboração do PCCV da SESAB, quanto os grupos de trabalho que 
propuseram o Projeto de Lei (PL). Como estratégia para operacionalização 
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da proposta, foram criados 04 Grupos de Trabalho - GT, responsáveis por 
temas específicos – Conceitos e Revisão da Legislação, Desenvolvimento 
na Carreira, Enquadramento e Estrutura Remuneratória e Gratificações. 
As reuniões da Comissão ocorriam quinzenalmente e no intervalo entre 
as reuniões, os GT desenvolviam as atividades técnicas, que subsidiavam a 
tomada de decisão da Comissão Central.

As minutas dos PL consideraram as diretrizes do Protocolo nº. 06 
da MNNP/ MS, bem como as concepções e métodos atuais desenvolvidos 
por instituições públicas e/ ou sugeridos por consultores, técnicos da 
Secretaria e representantes sindicais que se adequassem à estrutura da 
SESAB. Durante o processo de elaboração do PCCV, entre 2007 e 2009, 
foram realizadas exposições públicas dos avanços alcançados na elaboração 
do plano, sendo o mesmo apresentado por inúmeras vezes nas assembleias 
sindicais, contando inclusive com a participação da bancada governamental 
em determinados momentos, assim como a gestão apresentou a minuta 
em todas as unidades da rede estadual, colocando-a inclusive sob consulta 
pública e disponibilizando um fórum de discussão do Plano no site e intranet 
da SESAB.

As representações sindicais realizaram um Seminário Estadual, que 
teve como eixo central o PCCV, que contou com a participação da Comissão 
de elaboração do PCCV, de trabalhadores e do Secretário da Saúde do 
Estado. Após a publicação do Novo PCCV da SESAB, em 05 de fevereiro de 
2009, elaborou-se uma cartilha com orientações em formato de perguntas e 
respostas, que foi distribuída nas unidades para os trabalhadores e gestores. 
Os anos que se seguiram a elaboração do Plano e homologação da lei que 
o instituía, foram dedicados a elaboração dos decretos regulamentadores 
e implementação de dispositivos previstos na Lei. Em 2010, iniciou-se o 
processo de Dimensionamento da Força de Trabalho e no ano seguinte, 
2011, publicou-se o Decreto Estadual n. 13.191 de 16 de agosto de 2011 
que cria o Programa Estadual de Avaliação de Desempenho (PAD/SESAB), 
sendo implementado no mesmo ano.

O PAD/SESAB representa um avanço na área de planejamento de 
recursos humanos no SUS-BA, na medida em que contempla um conjunto 
de indicadores que permitem a realização de uma avaliação abrangente, não 
só do desempenho funcional dos trabalhadores assim como do desempenho 
institucional. Nesse sentido, representa uma inovação tecnológica, na 
medida em que pretende superar a experiência acumulada nas instituições 
do setor, as quais, na maioria das vezes, reproduzem a lógica avaliativa 
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baseada na aferição de produtividade dos trabalhadores, característica das 
empresas privadas. 

Desse modo, a implantação do PAD/SESAB apresentou-se como uma 
oportunidade de desenvolvimento institucional, ao tempo em que estimulou 
a realização de estudos acerca de suas bases conceituais e metodológicas 
e possibilitou mensurar o desempenho dos trabalhadores e dos serviços 
na produção do cuidado em saúde. Considerando que há uma lacuna de 
experiências sobre Avaliação de Desempenho no setor público, esta iniciativa 
configura-se como uma oportunidade de produção de conhecimento em 
ato, simultâneo à própria implantação do programa.

Contudo, algumas questões ainda se apresentavam passíveis de 
discussão e resolução, a exemplo da implementação de uma matriz 
hierárquica que contemplasse, além do desenvolvimento vertical por meio 
da promoção, o desenvolvimento horizontal pela progressão; a revisão dos 
valores da composição remuneratória dos servidores; a equiparação da 
gratificação dos servidores municipalizados a dos servidores em atividade 
no âmbito das unidades da rede estadual; o reajuste na faixa de percepção 
de gratificação dos trabalhadores administrativos, que apesar de não serem 
regidos pelo PCCV da SESAB, por se tratar de uma carreira sistêmica, 
vinculada a administração central, foram contemplados no processo de 
avaliação e percepção de gratificação por desempenho; o enquadramento 
por tempo de serviço, dentre outras questões.

Essas questões mostravam-se recorrentes nas pautas de reivindicação 
dos sindicatos, o que fortalecia a interface dos objetos da negociação, 
excetuando-se na discussão em torno da conformação remuneratória, da 
fixação profissional e das desigualdades de ocupação de postos de trabalho, 
em especial dos trabalhadores da categoria médica.

Esse cenário motivou o desmembramento do processo de negociação, 
ocorrido em dezembro de 2011, conformando dois espaços de negociação, 
sendo um deles exclusivo para discussão das especificidades referentes 
à categoria médica. Embora se compreenda que essa medida não foi a a 
ideal para a conformação de uma mesa, ela foi necessária para assegurar os 
processos negociais entre o governo e as representações dos trabalhadores.

O ano de 2012 destinou-se novamente a revisão do PCCV dos 
trabalhadores da SESAB, instituído nessa gestão, homologado pela 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia por meio da Lei Complementar 
n. 20.004 de 26 de outubro de 2012, e a realização de estudos para 
elaboração do PCCV especifico para os médicos. 
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Vale salientar que durante a elaboração e revisão do PCCV, houve 
uma estreita articulação entre as Secretarias de Governo, as Representações 
sindicais e a Procuradoria Geral do Estado - PGE, que atuou assessorando 
juridicamente todo o processo. 

2.2 Métodos Utilizados 
A metodologia adotada buscou fomentar a participação e o 

protagonismo dos atores envolvidos, valorizando os conhecimentos 
e as experiências desses sujeitos, envolvendo-os na discussão, visando 
a democratização do acesso às informações e a identificação e busca de 
soluções para problemas que emergem do cotidiano do trabalho. Utilizou-
se, portanto, como estratégias metodológicas: reuniões técnicas, sessões 
temáticas, rodas de conversa, oficinas, consulta pública e utilização de 
tecnologias da informação, com conteúdos registrados em relatórios, notas 
técnicas, boletins informativos e sumários executivos, sendo os consensos 
homologados em termos de acordo. 

As reuniões técnicas tinham como objetivo, propor um alinhamento 
técnico politico das prioridades a serem tratadas nos grupos de trabalho. 
As sessões temáticas foram realizadas para discussão de temas específicos, 
onde a escuta de um expertise sobre determinado assunto balizava o 
processo de construção da comissão do PCCV e propunha alternativas, que 
colaboravam para solucionar impasses nos debates. Por vezes essa estratégia 
metodológica funcionava como mediadora de conflitos estabelecidos no 
processo de negociação.

As rodas de conversa foram balizadas por debates acerca de uma 
temática pré-definida nas quais os trabalhadores puderam se expressar, e 
desenvolver a escuta do outro. O principal objetivo consistiu na motivação 
e construção da autonomia dos trabalhadores por meio da problematização, 
socialização de saberes e da reflexão voltada para a ação. (CAMPOS, 2000)

As oficinas objetivaram a produção de consensos, a socialização 
de acordos e instrumentos necessários à sistematização do PCCV. Estas 
oficinas potencializaram a construção de instrumentos de forma articulada 
com as diretorias da superintendência de recursos humanos e proporcionou 
aproximação com a realidade vivenciada pelas unidades.

As consultas públicas e utilização de tecnologias da informação, 
permitiu estabelecer um canal de dialogo entre a SESAB e os trabalhadores 
de todas as regiões do estado, aproximando as discussões da Mesa e da 
Comissão à realidade do trabalho em saúde no Estado.
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Os termos de acordo, bem como as notas técnicas e documentação 
geral do processo de negociação foram elaborados pelos membros da Mesa, 
validados pelas representações, assinados com a presença dos secretários 
da Saúde e Administração e publicizados através de boletins informativos 
elaborados pela SUPERH, denominados InfoSaude, do site da SESAB e da 
SAEB e por meio de boletins e jornais dos sindicatos participantes da mesa. As 
bancadas também pautaram no CES os Acordos firmados e os PL do PCCV, 
sendo os mesmos apresentados e discutidos nas suas reuniões ordinárias. 

 Neste período, foram realizados Cursos de Negociação do 
Trabalho, promovidos pela SAEB, os quais contaram com a participação 
de todos os membros da Mesa de Negociação. Além destes, técnicos da 
SUPERH e representantes sindicais participaram do Curso de Formação 
de Mediadores de Aprendizagem em EAD para Negociação Coletiva do 
Trabalho no SUS promovido pela SGTES/MS.

2.3 Ações Desenvolvidas
Ano 2007:

· Implantação do Sistema Estadual de Negociação Permanente do 
Governo do Estado da Bahia;

· Implantação da Mesa Centra e das Mesas Setoriais de Negociação 
Permanente;

· Assinatura do 1º Termos de Acordo, que propunha medidas 
de ajuste geral para todas as carreiras vinculadas ao executivo 
estadual;

· Assinatura do 1º Termo de Acordo entre as bancadas do governo 
e sindical, que propunha a elaboração do PCCV da SESAB;

· Publicação da Comissão para elaboração do novo PCCV da 
SESAB.

Ano 2008:

· Elaboração do novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
da SESAB para o Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, 
que se propunha a implementação de alternativas gerenciais que 
permitissem a garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas 
dos servidores da saúde e a melhoria das suas condições de 
trabalho e remuneração;
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· Realização de estudos de impacto financeiro, tendo como 
base a proposição de novas referências remuneratórias para os 
trabalhadores: Ajuste no vencimento base, fusão das gratificações 
e acomodação orçamentária dos ajustes;

· Criação de uma gratificação única, denominada Gratificação 
de incentivo ao Desempenho (GID), em detrimento de 
inúmeras gratificações que provocavam distorções no padrão 
remuneratório entre os trabalhadores.

Anos 2009 - 2010:

· Publicação da Lei nº. 11.373 de 05 de fevereiro de 2009, 
instituindo o novo PCCV da SESAB;

· A referida lei contemplava o desenvolvimento de três 
instrumentos para qualificação da gestão do trabalho: 
Dimensionamento da Força de Trabalho da SESAB, Programa 
Estadual de Avaliação de Desempenho - PAD/ SESAB e 
Plano Estadual de Educação Permanente, específico para os 
trabalhadores estaduais;

· Criação do grupo de trabalho para elaboração das normas 
regulamentadoras do PCCV;

· Elaboração do PAD/ SESAB;

· Estabelecimento dos parâmetros para o Dimensionamento da 
Força de Trabalho da SESAB;

· Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em 
Saúde que contemplava os trabalhadores da SESAB.

Ano 2011:

· Assinatura dos Termos de Compromisso de Gestão entre a 
SESAB e as Unidades da Rede Própria, com o estabelecimento 
de indicadores e metas que subsidiaram o PAD/ SESAB;

· Implantação do PAD/ SESAB;

· Criação do Sistema de Informações sobre Avaliação de 
Desempenho;

· Constituição de grupos de trabalho para discussão e revisão da Lei 
nº. 11.373/09, sobre algumas questões não contempladas na lei.
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Ano 2012: 

· Assinatura de 02 Termos de Acordo, dispondo sobre as principais 
ações a serem implementadas até o ano de 2014, dentre elas 
destacamos: Revisão do PCCV em vigência; elaboração de Plano 
de Carreira, Cargos e Vencimentos especifico para a categoria 
médica; Reestruturação do Programa Estadual de Avaliação de 
Desempenho; 

· Criação de Gratificação por Plantão (GPP) para trabalhadores 
Médicos, que atuam sob regime de plantão de 24h, como 
estratégia de fixação desses profissionais nas unidades da 
rede própria da SESAB, em especial nos serviços de urgência/ 
emergência;

· Publicação da Lei nº 20.004/12, que reestrutura as carreiras 
dos servidores estaduais da saúde, contemplando a implantação 
de uma matriz hierárquica de desenvolvimento na carreira, 
com  progressão e a promoção; implementação de estratégias 
para valorização do Grupo técnico-administrativo da SESAB; 
Enquadramento por tempo de serviço, com impacto também 
na percepção remuneratória dos aposentados e pensionistas; 
reajustes do valor da GID; dentre outras questões. 

2.4 Potencial da Iniciativa
A institucionalização de espaços de negociação como forma de 

subsidiar a elaboração e a implantação/implementação de políticas e 
estratégias de gestão, transversal ao conjunto de princípios e diretrizes 
do SUS, ratifica o esforço pelo fortalecimento da gestão descentralizada e 
participativa do SUS.

Esse processo caminha na perspectiva da valorização do trabalho e 
dos trabalhadores, ao reconhecer o trabalho em saúde como uma produção 
histórica, cultural, política e social construída pelos trabalhadores da saúde, 
usuários e gestores, entendidos como sujeitos e agentes transformadores 
de seus saberes e práticas. Pautado na equidade de oportunidades de 
desenvolvimento nas carreiras e evolução funcional, associada a um sistema 
permanente de qualificação.

Neste sentido, consideramos que a implantação da Mesa de 
Negociação e do PCCV da SESAB configuram-se como iniciativas que 
expressam o compromisso da gestão estadual em investir no campo da gestão 
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do trabalho e  educação na saúde, e por conseguinte nos trabalhadores, 
historicamente negligenciados e excluídos dos processos decisórios do SUS-
BA.

A priorização do concurso público como forma de inserção de 
trabalhadores no estado, apontado como estratégia para desprecarização 
dos vínculos; o estímulo a melhoria do desempenho dos trabalhadores, 
com a implantação do PAD/ SESAB e da GID; o aumento da oferta de 
processos de qualificação para trabalhadores de nível médio e universitário, 
inclusive com aumento das vagas de residência médica e multiprofissional; 
a realização do Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde; a criação da GPP, são exemplos de iniciativas que conferem a 
SESAB, um status de instituição que busca valorizar e desenvolver práticas 
inovadores para qualificação da gestão, apesar da institucionalização de 
processos rígidos e burocráticos inerentes às organizações públicas.

2.5 Caráter Multiplicador
A continuidade do processo de negociação está diretamente vinculada 

à disposição política da gestão para estabelecer processos de discussão com 
os trabalhadores, considerando os princípios da democracia, participação 
e transparência. 

Deste modo, iniciativas como as apresentadas neste documento 
demonstram a busca pela valorização do trabalho e dos seus trabalhadores 
e a possibilidade de socializar essa experiência para todo o estado, levando-
se em conta o processo de regionalização instaurado na Bahia, a demanda 
dos municípios por compreender melhor essas áreas de atuação do SUS e 
a disponibilidade e organização da SUPERH para apoiar os processos de 
forma descentralizada.

Dentre as prioridades elencadas para os anos que seguem, estabeleceu-
se a conformação do apoio institucional para o desenvolvimento in loco 
de ações que fomentem a consolidação e fortalecimento do trabalho e 
da educação na saúde, buscando valorizar as diferentes experiências, 
refletir sobre a prática e o aumentar a capacidade de analisar e intervir na 
implementação de ações de GT e ES

Pretende-se, portanto, estabelecer um processo colaborativo entre 
o estado e os municípios, objetivando, em 2013, fomentar nas Comissões 
Intergestoras Regionais – CIR´s a criação de Mesas de Negociação 
Regionais, para que as mesmas, apoiadas pelas Comissões de Integração 
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Ensino-Serviço Microrregionais do estado da Bahia, possam assessorar a 
implementação de PCCV nos municípios.

3 RESULTADOS 

Como resultado desse processo, pode-se relatar iniciativas como a 
realização de cursos de qualificação em Negociação do Trabalho, promovido 
por meio do Sistema Estadual de Negociação Permanente; Lançamento do 
Programa de Avaliação de Desempenho; Reunião descentralizada da Mesa 
Nacional de Negociação Permanente.

 No contexto da contemplação das demandas dos trabalhadores, 
foram assinados 03 Termos de Acordo, que são instrumentos que equivalem 
aos protocolos propostos pelo MS, e publicadas:

· A Lei nº. 11.373 de 05 de fevereiro de 2009, que criou o novo 
PCCV da SESAB;

· A Portaria Conjunta SESAB/ SAEB: nº. 10 de 03 de junho de 
2011, que estabelece os parâmetros para cumprimento da 
jornada de trabalho pelos trabalhadores;

· A Instrução Normativa nº. 001 de 29 de agosto de 2011, que 
dispõe sobre a jornada de trabalho, as escalas de trabalho, o 
registro e o controle da frequência dos servidores da Secretaria 
da Saúde do Estado da Bahia – SESAB;

· O Decreto nº. 13.191 de 16 de agosto de 2011, que implantou 
o Programa de Avaliação de Desempenho da SESAB;

· A Portaria nº. 16 de 29 de agosto de 2011, que estabelece os 
indicadores e metas do Programa de Avaliação de Desempenho;

· A Lei nº 12.592 de 13 de setembro 2012 – Instituição da 
Gratificação por Plantão para a carreira de Médico pertencente 
ao Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde;

· O Projeto de Lei nº. 20.004 de 26 de outubro de 2012.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A influência do capitalismo no setor da saúde levou a flexibilização dos 
processos e relações de trabalho. Contribuiu com expansão da terceirização 
e levou a perda dos direitos sociais conquistados ao longo do tempo pelos 
trabalhadores. A existência de múltiplos vínculos e a precarização das 
condições de trabalho contribuem, em muitos casos, com a desorganização 
do processo de trabalho e a dificuldade na fixação dos profissionais. Com 
consequência direta na efetivação e qualificação das ações de serviços de 
saúde (MOURA, 2014).

Nesse sentido, a criação e o fortalecimento de espaços de discussão 
e negociação das relações e processos de trabalho, com ênfase na gestão 
participativa e na articulação entre os sujeitos, oportuniza a autonomia, o 
protagonismo e a valorização do trabalhador da saúde, e do seu trabalho. 
O que possibilita a reorganização, articulação, bem como a agregação 
das estruturas representativas e descentralizadas de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde, superando a fragmentação de suas ações desenvolvidas 
nas instituições e instâncias do SUS-BA, ao passo que ressignifica essas 
atribuições ao adaptá-las às novas necessidades e responsabilidades dos 
gestores da saúde.

Compreende-se no entanto que as modificações propostas na cultura 
de uma organização, esbarram em dificuldade ainda hoje existentes, a 
exemplo da centralização das informações e de alguns processos de trabalho; 
a visão fragmentada entre a gestão do trabalho e a educação; a manutenção 
do poder e a dificuldade da partilha do conhecimento. Mas nada que não 
possa ser superado pelo esforço coletivo de construção e operacionalização 
dessa proposta. 
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Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios  
dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins

vítor aBreu De sousa1

tiago pereira Da silva2

luDMila alves Monturil Barros3

BárBara vieira De Melo a. aguiar4 
Kellen Keitty Borges riBeiro5

1 INTRODUÇÃO
O Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do 

Estado do Tocantins foi implantado no ano de 2005, após aprovação da Lei 
nº. 1.588, de 30 de junho de 2005. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins pela Assembléia 
Legislativa Estadual.

O Plano foi criado com o objetivo de efetivar a política de gestão e 
regulação do trabalho nas unidades de saúde estaduais, sob a orientação dos 
princípios da integração ao SUS, do aperfeiçoamento profissional continuado, 
da valorização do conhecimento, competência, empenho e desempenho, do 
incentivo à qualificação funcional continuada e da racionalização da estrutura 
de cargos e carreiras.

O processo de elaboração do Plano iniciou-se com a identificação 
da necessidade de valorizar os servidores da área da saúde, estruturando 
as respectivas carreiras e garantindo-lhes direitos reivindicados pelas 
categorias profissionais, bem como pelo interesse precípuo de melhorar a  
qualidade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, sobretudo, 
no contexto estadual.

1  Advogado, Assessor Jurídico, Secretaria de Estado da Saúde - TO. E-mail:  vitorabreudv@gmail.com
2  Economista, Supervisora de Avaliação de Desempenho. E-mail: babivm@gmail.com 
3  Graduando em Gestão Pública, Supervisor de Regulação do Trabalho. E-mail: tiagoromano2@hotmail.com
4  Assistente Social, Coordenadora  de Regulação do Trabalho. E-mail:  ludimonturil@gmail.com
5 Administradora de Empresa, Diretora Geral de Gestão e Regulação do Trabalho. E-mail: kellenkeitty@hotmail.com

* Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, Esplanada das Secretarias, nº 1 – Praça dos Girassóis – Centro CEP: 77.001-002 – 
Palmas/TO. Telefone: (63) 3218.2414. E-mail: cdrtsaude@gmail.com
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A elaboração do PCCS/Saúde foi realizada através de reuniões, 

durante cerca de 3 (três) anos, entre os sindicatos representantes dos 
trabalhadores da saúde, Secretarias de Estado da Administração e da Saúde. 
Essa comissão baseou os seus trabalhos no Protocolo n°. 006/2006 Dispõe 
sobre Diretrizes Nacionais para a instituição de Planos de Carreiras, Cargos 
e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde – PCCS-SUS da Mesa 
Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde. 

O plano abrange vários profissionais da saúde e ainda os assistentes 
e auxiliares de serviços em saúde que desempenham atividades na área 
administrativa. 

2.2 Ações Desenvolvidas
A Lei nº. 1.588/2005 Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos 

Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins estabeleceu o quadro de cargos 
de provimento efetivo da Secretaria de Saúde e instituiu a Avaliação Periódica 
de Desempenho, os mecanismos para a evolução funcional, as indenizações 
por exercício em local insalubre e pelo serviço noturno e a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais para várias categorias. 

O PCCS/Saúde prevê as atribuições genéricas de cada cargo, a 
denominação, os requisitos de investidura, o quantitativo e os vencimentos 
correspondentes. A investidura, após aprovação em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ocorre no nível e na referência iniciais de cada 
cargo. Nível e referência são os indicativos da posição do profissional quanto 
ao vencimento, representados, nesta ordem, por algarismos romanos e letras.

A Avaliação Periódica de Desempenho, prevista em sede constitucional, 
foi criada com a finalidade de aprimorar métodos de gestão, valorizar o 
resultado do trabalho dos profissionais e também de instruir os processos de 
evolução funcional.

A evolução funcional dos servidores públicos da saúde, integrantes do 
Poder Executivo Estadual, efetivos estáveis, opera-se por meio de progressões 
horizontal e vertical. As progressões possuem condições estabelecidas 
pelo Plano de Cargos, como, por exemplo, interstício mínimo, média nas 
avaliações, número máximo de faltas durante o período avaliado, dentre 
outros.
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A progressão vertical pressupõe a qualificação funcional dos 
servidores, pois requer a apresentação de cursos inerentes à área de atuação 
dos cargos, que serão analisados e validados pela Diretoria de Gestão da 
Educação na Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins.

Ademais, a vigência do PCCS/Saúde assegurou a indenização por 
insalubridade, concedida através da análise e avaliação das condições do 
meio ambiente do trabalho, definindo o tipo de risco e quais os agentes 
nocivos a que estão expostos os servidores. Para tanto, elaborou-se um 
Laudo Técnico de Insalubridade como instrumento norteador para que a 
Comissão Técnica de Insalubridade proceda com as concessões, alterações 
ou suspensões do pagamento da indenização.

A indenização pelo serviço noturno, compreendido entre 22 horas 
de um dia e 5 horas do outro, também é fruto da regulamentação ocorrida 
com a publicação da Lei nº. 1.588/2005 Plano de Cargos, Carreiras e 
Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins

O PCCS/Saúde, alterado pela Lei nº 2.320, de 30 de março de 2010. 
Altera a Lei 1.588, de 30 de junho de 2005, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do 
Tocantins, estabeleceu a jornada de trabalho de assistente social, biólogo 
em saúde, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico-bioquímico, 
fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, técnico em laboratório, auxiliar 
em laboratório, técnico em enfermagem e auxiliar de enfermagem em 30 
(trinta) horas semanais quando lotados nas unidades hospitalares estaduais, 
laboratório central ou em hemocentro.

2.3 Potencial da Iniciativa
O poder do Estado de regulamentar as relações de trabalho ratifica 

a necessidade de instrumentos de gestão. O PCCS/Saúde possibilita a 
tomada de decisões a partir da avaliação e do monitoramento das ações 
desenvolvidas, das deficiências e estratégias utilizadas e a serem traçadas.

A elaboração do Plano potencializa a qualificação da gestão, já que os 
profissionais são incentivados a aperfeiçoarem-se constantemente, e ainda 
fomenta a desprecarização dos vínculos de trabalho no Sistema Único de 
Saúde.
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2.4 Caráter Multiplicador
Os benefícios concedidos aos servidores públicos efetivos com a 

estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios, resguardam direitos 
que lhes são inerentes pelo vínculo jurídico mantido com o serviço público, 
o regime estatutário.

Por isso, a continuidade das ações caracteriza-se pela obrigatoriedade 
de preservação das garantias previstas legalmente, como a evolução funcional, 
a avaliação periódica, o estabelecimento de carreiras, o enquadramento e a 
qualificação funcional.

A formação de uma política de recursos humanos compromete 
gestores e servidores com a construção de um sistema de saúde adequado às 
complexidades de atividades assumidas, exigindo negociação, informação 
e poio técnico.

O Estado do Tocantins implantou a Mesa Estadual de Negociação 
Permanente do Trabalho, através da Portaria DGRT n° 122 de 19 de janeiro 
de 2009. Institui a Mesa Estadual de Negociação Permanente do Trabalho 
no Âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins e aprova 
o seu Regimento Institucional, na qualidade de único fórum permanente 
de negociação, de caráter deliberativo entre gestores públicos, privados 
e servidores estaduais do SUS. Na Mesa são tratadas todas as questões 
inerentes às relações de trabalho e a pauta de negociação dispõe sobre 
PCCS, jornada de trabalho, saúde do trabalhador da saúde, seguridade, 
desprecarização dos vínculos de trabalho e salário.

3 RESULTADOS

A criação do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios, em 2005, 
resultou na prática de Avaliações Periódicas de Desempenho, na evolução 
funcional dos servidores públicos da saúde e na realização de concursos 
públicos para desprecarização dos vínculos. 

O Estado do Tocantins possui no quadro de profissionais da saúde, 
no total, 10.035 (dez mil e trinta e cinco) servidores, dos quais 9.054 (nove 
mil e cinquenta e quatro) são efetivos e remanescentes de Goiás, totalizando 
aproximadamente 90% (noventa por cento) de servidores com vínculo efetivo. 
Atualmente, são 225 (duzentos e vinte e cinco) servidores exclusivamente 
comissionados no quadro da saúde, de acordo com o Sistema de Modelagem 
de Dados do SIGESP (Sistema de Recursos Humanos Estadual).
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 Seguem abaixo alguns dados estatísticos à Avaliação Periódica de 
Desempenho (efetivos estáveis):

Quadro 1 
Quantitativo de Servidores avaliados/ano

ANO APTOS AVALIADOS PORCENTAGEM

2005 2730 2393 87,65

2006 2741 2282 83,25

2007 2751 2259 82,11

2008 2932 2899 98,87

2009 5354 5060 94,50

2010 5087 4919 96,69

2011 5101 4900 96,05
                               Fonte: Sistema APED-WEB.

Evolução funcional (as primeiras progressões – horizontal e vertical – 
ocorreram em 2008, por inteligência do artigo 21-A, da Lei nº. 1.588/2005):

Quadro 2 
Evolução funcional Horizontal e Vertical/Ano 

ANO PROGRESSÃO HORIZONTAL PROGRESSÃO VERTICAL

2008 3520 1414

2009 1409 321

2010 2504 255

2011 913 1198 

2012 805 1720

                                Fonte: Sistema de Modelagem de Dados do SIGESP e Diário Oficial do Estado.

Quadro 3 
Concurso Público

ANO APROVADOS NOMEADOS

2008 15.929 4.108
                                Fonte: Sistema de Modelagem de Dados do SIGESP e Diário Oficial do Estado.
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4 CONCLUSÃO
A Política de Gestão e Regulação do Trabalho no Estado do Tocantins 

tem evoluído desde a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios, 
em 2005, com a adoção de diretrizes para a estruturação do Sistema Único 
de Saúde no âmbito estadual, embora ainda existam dificuldades.

A definição de cargos e salários oportuniza a ascensão profissional 
dos servidores de acordo com suas aptidões e desempenhos, além de 
subsidiar o desenvolvimento da área assistencial.

Portanto, o PCCS/Saúde firma-se como importante instrumento 
de trabalho, que possibilita a criação e padronização de cargos, define 
atribuições, jornada de trabalho e os fatores de avaliação, auxiliando na 
identificação de problemas e possíveis soluções.
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A CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO PLANO  
DE CARGOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA  

DE SAÚDE DO RECIFE

  Maria cristiane nasciMento Ferreira1 gisele cazarin2

  cristiane santos silva3 Júlio césar siMões De Barros4

  christianne Dos santos MacêDo costa5 Márcia Maria goMes De oliveira6

  ellen BounaFina santos7          rosângela arraes saMpaio coiMBra8
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão do trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do Recife (SMS) 
é responsabilidade da Diretoria Geral de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde-DGGTES que, pelo organograma, é composta por três gerências: 
de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde; de Formação e Educação 
na Saúde; e de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Gestão do 
Trabalho. A DGGTES é responsável por um quadro de profissionais de 
composição variada, com vínculos estatutários, contratos por tempo 
determinado e os denominados extraquadro (profissionais à disposição 
do município e cargos comissionados). A última década foi marcada 
pelo investimento da gestão municipal na desprecarização de vínculos 
trabalhistas, seja através da realização de concursos públicos, ou através da 
efetivação de categorias como as de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 
Agente de Saúde Ambiental e Combate à Endemias (ASACE), que prestavam  
 
1 Enfermeira, Gerente Operacional de Avaliação por Desempenho do Trabalho na Saúde, na SMS Recife. E-mail: cristianeferreira@

recife.pe.gov.br
2 Enfermeira, Supervisão PACS/PSF na SMS Recife. E-mail: cristiane.santos422@gmail.com
3 Pedagoga, Auxiliar Administrativo, na  SMS Recife. E-mail: cmacedo@recife.pe.gov.br
4 Psicóloga Apoio Técnico da Mesa de negociação, na SMS Recife. E-mail: ellenbuonafina@yahoo.com.br
5 Cirurgiã Dentista, Assessoria técnica da SEGTES/PE. E-mail: gcazarin@gmail.com
6 Administrador, Gerente de Serviços e Apoio a MMNP-SUS - SMS Recife. E-mail: julio.simoes@recife.pe.gov.br
7 Assistente Social, Supervisor PACS/PSF na SMS Recife. E-mail: marciagon77@gmail.com
8 Licenciatura em letra, Gerente de Relações do Trabalho na SMS Recife. E-mail: rosarraes@recife.pe.gov.br
9 Terapêuta Ocupacional, Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde –Secretaria Estadual de Saúde de PE. 

E-mail: cinthiakalyne@yahoo.com.br

*  Secretaria Municipal de Saúde do Recife  - Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar- Recife / PE - CEP:  50030-903. Fone: (81) 3355.9339
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serviço ao município através de contrato. O quadro de trabalhadores da 
SMS é superior a 13 mil, sendo 65% de servidores efetivos. Diante disso, 
surgiu a necessidade da gestão atender às expectativas dos servidores 
quanto ao crescimento na carreira, tentando conciliá-las com as exigências 
da qualidade no atendimento aos usuários. É nessa perspectiva que a SMS 
conta atualmente com dois planos de cargos. O primeiro, criado pela Lei 
nº 16.959 de 04 de fevereiro de 2004. Porém, apesar da existência legal do 
plano, os servidores não conseguiram progredir na carreira, conforme as 
regras estabelecidas, por diversos fatores que o inviabilizaram, como a não 
instituição da Comissão Permanente de Gestão do PCCV (Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos). A Comissão só foi regulamentada em 2009 através 
do Decreto nº 24.618 de 22 de julho de 2009, o mesmo  regulamenta 
a Comissão Permanente de Gestão do PCCV, com 01 representante da 
Secretaria de saúde; 01 representante da Secretaria de Administração; 
01 representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos e 03 representantes 
das Categorias Profissionais de Saúde, porém não se publicou portaria de 
designação dos membros, inviabilizando sua operacionalização. Em 2008, 
foi instituído um Grupo de Trabalho – GT, através da Mesa de Negociação 
Setorial–Saúde (MNS) a fim de revisar o PCCV existente ou construir uma 
nova proposta que atendesse a todas as categorias da saúde do município. 
Em 2009, as negociações salariais contribuíram contra a implementação do 
PCCV, uma vez que, a partir das novas negociações, as categorias de médico, 
cirurgião dentista e enfermeiro passaram a receber salários diferenciados 
das demais categorias de nível superior, inviabilizando a implementação 
do PCCV, já que a tabela salarial não se aplicaria mais a estas categorias. 
Após quase quatro anos de intenso processo de discussão através do GT e 
da MNS foi criado o novo Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e 
Vencimentos (PCCDV), através da Lei nº 17.772 de 17 de janeiro de 2012 
incluindo todas as categorias da saúde, inclusive cargos novos criados após 
a lei de 2004. Vale ressaltar que o novo plano não revogou o anterior, desta 
forma, as categorias que considerarem interessante podem permanecer nas 
regras do plano anterior.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A construção do PCCDV dos servidores efetivos da Saúde do Recife 

partiu de uma demanda das categorias com assento à MNS, insatisfeitas com 
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a não implementação do plano de 2004, bem como, pelo interesse da gestão 
em atender as diretrizes nacionais no que se refere ao desenvolvimento 
profissional, no intuito de garantir um permanente processo de qualificação 
que contribuísse para a melhoria e qualidade dos serviços de saúde prestados 
à população. Assim, em 2008 foi instituído o GT 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. Através das atas das reuniões da MNS foi possível identificar 
que inicialmente o grupo não evoluiu muito nas discussões e acabou sendo 
desmobilizado. Em 2010 o GT foi reativado e passou a trabalhar com nova 
composição por parte das entidades representativas das categorias, a saber: 
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. A partir de então as reuniões se tornaram 
mais regulares, tendo ocorrido nesse período, pelos registros das atas, seis 
reuniões do GT que resultaram na finalização de uma proposta encaminhada 
para análise e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores no final de 
2011. A Lei nº 17.772 foi aprovada em 17 de janeiro de 2012 com poucos 
vetos. O novo plano apresenta diferenças e vantagens em relação ao anterior 
tanto no que se refere aos percentuais quanto às regras de progressão. No 
plano de 2004 o servidor pode progredir de duas formas: Horizontalmente, 
a cada 3 anos (ou a cada 2 anos, caso tenha avaliação de desempenho igual 
ou superior a 90%) e Verticalmente, a cada 4 anos, mediante avaliação 
de desempenho (com média igual ou superior a 80%) e apresentação de 
documentos conforme tabela de qualificação. O PCCV possibilita ao servidor 
de nível médio, técnico e fundamental atingir um percentual de até 68,38%, 
sobre o salário base, ao final da carreira, enquanto que os de nível superior até 
58,31%. Já o plano de 2012 apresenta três possibilidades de progressão: por 
Mérito, que pode ocorrer a cada 3 anos mediante avaliação de desempenho 
com média igual ou superior a 70%; por Qualificação, podendo ocorrer a 
cada 4 anos mediante avaliação de desempenho com média igual ou superior 
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a 70% e apresentação de documentos exigidos na tabela de qualificação 
e por Tempo de Serviço, que ocorre a cada 5 anos, automaticamente. O 
PCCDV possibilita aos servidores, independente do nível de escolaridade, 
atingir um percentual de até 70,84%, ao final da carreira. 

2.2 Ações Desenvolvidas 
Com a aprovação da lei, a DGGTES, através da Gerência Operacional 

de Avaliação de Desempenho do Trabalhador da Saúde - GOADTS, iniciou 
um processo de divulgação junto aos Distritos Sanitários - DS e às categorias 
a fim de discutir e esclarecer dúvidas sobre o plano e, principalmente, sobre 
as regras de enquadramento. Outro meio utilizado para divulgar e tirar 
dúvidas foi o blog da DGGTES: www.susrecife.com e o correio eletrônico 
pccdv.sms@gmail.com. Como estratégia para divulgação e esclarecimento 
foram realizadas Oficinas nos colegiados e nas reuniões de microáreas dos 
6 DS com a participações de gestores e trabalhadores, bem como, para 
sindicatos e associações de categorias da saúde. Além disso, a equipe da 
GOADTS ficou responsável por receber os servidores que quisessem 
obter informações, simular o impacto financeiro que adesão traria à sua 
remuneração, bem como tirar quaisquer dúvidas sobre as regras do novo 
plano. 

2.3 Potencial da Iniciativa
Na perspectiva de qualificar a gestão do trabalho e de se alinhar às 

diretrizes do Ministério da Saúde, em 2011 a DGGTES criou a Gerência 
Operacional de Avaliação de Desempenho do Trabalhador na Saúde 
que, dentre outras atividades, é responsável pela coordenação das ações 
necessárias à implementação dos planos de cargos. Considerando que o 
PCCV e PCCDV exigem que os servidores passem por um processo de 
avaliação, foi necessário a implantação de um Programa de Avaliação 
de Desempenho na SMS do Recife, o que vem garantir um alinhamento 
às diretrizes do Ministério da Saúde, tendo como eixo a valorização do 
trabalhador da saúde para além da produção de serviços, se firmando como 
um novo campo de conhecimento e de práticas. Outro aspecto bastante 
relevante da proposta de avaliação criada é o seu caráter educativo. Tanto 
no que se refere a avaliação propriamente dita, como na tabela de pontuação 
para a progressão por qualificação, buscou-se priorizar práticas educativas 
realizadas em serviço a fim de possibilitar que o ambiente de trabalho e a 
prática sejam também espaços de construção do conhecimento. 
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2.4 Caráter Multiplicador 
A construção de uma nova proposta de carreira para os servidores 

da saúde do Recife não foi uma tarefa simples. Como podemos ver foram 
quase quatro anos de discussão para enfim chegar a uma proposta que 
atendesse aos anseios das categorias e estivesse dentro das possibilidades 
financeiras da gestão. A grande dificuldade foi equacionar os interesses dos 
trabalhadores com os recursos financeiros disponíveis para implementar a 
proposta. Para tanto foi realizado um estudo de viabilidade financeira a fim 
de não incorrer no mesmo erro da lei de 2004. Pelo estudo realizado foi 
possível garantir os recursos para o enquadramento de todos os servidores 
e a programação financeira para os próximos exercícios sem, com isso, 
implicar em sobrecarregar a folha de pagamento do município ao ponto de 
inviabilizar a proposta.

3 RESULTADOS 

Após 10 meses de implementação do PCCDV contamos com 
um grande percentual de adesão dos servidores à nova proposta. Dos 
8.468 servidores efetivos do município cerca de 80% aderiram e, pelas 
informações da Secretaria de Administração, responsável pela implantação 
do reajuste, quase 100% dos servidores que aderiram já tiveram seus 
enquadramentos realizados. Vale ressaltar que os servidores admitidos após 
a data da publicação da lei estão automaticamente contemplados pelas 
regras do novo plano e a adesão para os que ingressam antes dessa data é 
um processo contínuo, podendo os servidores aderir ia qualquer tempo. 
Para o enquadramento foi considerado o tempo de serviço de cada servidor. 
Ou seja, para cada 3 anos, concedeu-se o equivalente a uma progressão por 
mérito equivalente a um reajuste de 1,4% e, para cada 5 anos de efetivo 
exercício os servidores tiveram um reajuste de 0,97%. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PCCDV instituído em 2012 prever três tipos de progressão, 

conforme apresentado. No primeiro momento de implementação do 
mesmo, o enquadramento, os servidores estão sendo comtemplados apenas 
com o equivalente à progressão por mérito e por tempo de serviço. Isso se 
deu em conformidade com pactuações realizadas com as categorias sindicais, 
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considerando que para a progressão por qualificação ser implantada 
logo nessa primeira etapa causaria um impacto muito grande na folha de 
pagamento e, conforme o estudo de viabilidade realizado poderia inviabilizar 
o plano no futuro. Nesse sentido, pactuou-se com as categorias que as 
progressões por qualificação só seriam concedidas a partir da aprovação 
da lei e em conformidade com o programa de avaliação de desempenho 
previsto no plano. Assim, a partir de janeiro de 2013 os servidores passarão 
por avaliações anuais que poderão garantir as progressões por mérito e 
qualificação a cada 3 e 4 anos respectivamente. O grande diferencial dessa 
proposta foi sua construção coletiva, possibilitando que a proposta refletisse 
aspirações concretas dos trabalhadores para a sua carreira na Secretaria de 
Saúde do Recife.
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Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas*
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de Apoio à Saúde do Estado de Alagoas
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1 INTRODUÇÃO

Os planos de cargos e carreiras constituem uma ferramenta de 
fundamental importância para a valorização e desenvolvimento na carreira, 
criando meios de promoção e progressão, sendo a promoção à passagem de 
uma classe para outra, enquanto a progressão é a passagem de um padrão 
de vencimento ou de salário para outro, na mesma classe.

Na última década Alagoas trabalhou com planos de carreiras com 
abrangência de categorias específicas ou mesmo por nível de escolaridade. 
As Diretrizes Nacionais para a Instituição de Planos de Carreiras, Cargos 
e Salários no Âmbito do Sistema Único de Saúde – PCCS-SUS, trazidas no 
Protocolo 006/2006 da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS 
– MNNP/SUS, orienta por um caminho contrário ao adotado pelo estado 
até então. 

 
1 Bacharel em Estudos Sociais  (CESMAC), Advogado e Especialista em Direito Civil e Processo Civil (CESMAC/AL), Especialista em 

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (UFAL), , Coordenador de Ações Estratégicas da SESAU/AL. E-mail:  robsonjsilva@saude.
al.gov.br.

2 Administrador (UFAL), Bacharela em Direito (CESMAC - AL), Especialista em Auditoria e Controladoria (UNIFAL - AL), Especialista 
em Gestão Estratégica de Empresas (FAR/FORUM - PI) Especialista em Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (UFAL) e Mestra 
em Gestão de Empresas (ISG - Portugal). Assessora da Coordenação Setorial de Gestão, Desenvolvimento de Pessoas da SESAU/
AL. E-mail: isalineatenorio@globo.com. 

3 Administrador (UFAL), Especialista em Educação a Distancia (SENAC/AL), Especialista em Gestão do Trabalho em Saúde (UFAL), 
Coordenador do Setor de Avaliação de Desempenho – SEAD/SESAU/AL. E-mail: franciscocarlos.ead@gmail.com.

4 Ciências Contábeis (CESMAC), Especialista em Gestão do Trabalho em Saúde (Ufal) e em Gestão em Saúde (Fiocruz). Gestão de 
Pessoas da SESAU. E-mail: mcristina.gomes@hotmail.com.

* Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU/AL - Avenida da Paz, 1174. Jaraguá, Maceió, Alagoas. CEP 57.025-050. Fone: 
(82) 3315 3111.
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A saúde em Alagoas trabalha com mais de 09 planos de carreiras e 
salários: Lei 6.251/01 - Carreira de nível elementar, Lei 6.252/01 - Carreira 
de nível médio; Lei 6.253/03 – Carreira de nível superior; Lei 6.396/03 – 
Carreira de engenheiros; Lei 6.434/03 – Carreira de técnico superior de 
saúde, assistente de serviços de saúde e auxiliar de serviços de saúde Lei 
6.593/05 - Carreira dos profissionais de Economia; Lei 6.717/06 – Carreira 
de Médico Veterinário; Lei 6.730/06 – Carreira de Médicos, entre outros.

A Mesa Estadual de Negociação Permanente no SUS – MENP 
-SUS/AL, instituída em Alagoas em 2004 foi fórum de discussão e revisão 
dos planos existentes e elaboração de proposta de unificação dos planos 
seguindo as Diretrizes Nacionais.

Contudo, diante do cenário alagoano, a apresentação da proposta, 
em 2007, trouxe divergências entre as categorias, culminando numa greve 
da categoria dos médicos, paralisação das atividades da MENP-SUS/AL e 
consequente orientação jurídica para que num primeiro momento fosse 
elaborado um plano para as categorias administrativas e num segundo 
momento haveria a junção e unificação com a criação da carreira da saúde. 

Assim, foi apresentado o projeto de criação da carreira de apoio a 
saúde e aprovada a Lei 6.964, de 30 de julho de 2008, que dispõe sobre a 
carreira dos profissionais de apoio à saúde nos regimes de trabalho normal, 
urgência e emergência do serviço civil do Poder Executivo do Estado de 
Alagoas.

Neste momento, surge à necessidade de dar continuidade ao processo 
de unificação dos planos com a criação do plano de cargos e carreiras dos 
profissionais da saúde, unificando os planos, Lei 6.434/03 – Carreira de 
técnico superior de saúde, assistente de serviços de saúde e auxiliar de 
serviços de saúde; Lei 6.730/06 – Carreira de Médicos e Lei 6.964, de 30 
de julho de 2008 - Carreira dos profissionais de apoio à saúde.

O Plano de Carreira referente a Lei 6.964, de 30 de julho de 2008, 
tem como objetivo estimular o desempenho profissional, valorizar o 
servidor pelo conhecimento adquirido, pela competência, pelo empenho e 
pelo desempenho, incentivar a qualificação funcional contínua, estabelecer 
as regras para a evolução funcional e racionalizar a estrutura de cargos e 
carreira. Plano este, que seguiu as diretrizes nacionais e atualmente recebe 
aprovação dos profissionais envolvidos.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
Garantindo amplo debate e participação dos trabalhadores, todo o 

processo iniciou-se na Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS – 
MENP/SUS/AL, 

A mesa criou um Grupo de Trabalho de Carreiras -  grupo paritário 
com 2 (dois) representantes da bancada gestora e 2 (dois) representantes 
da bancada de trabalhadores - para discutir questões pertinentes à revisão 
e adequação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde de acordo 
com as Diretrizes trazidas no Protocolo 006/2006 da Mesa Nacional.

Foi um longo processo de construção com discussões entre os 
membros do grupo, buscando sempre consenso no grupo durante a 
elaboração do projeto. 

Os pontos foram esgotados e o projeto foi submetido a apreciação e 
discussão da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS – MENP/
SUS/AL.

Para garantir a participação e o controle social, a proposta aprovada 
pela MENP/SUS/AL foi submetida à apreciação e aprovação do Conselho 
Estadual do Estado de Alagoas e a Comissão Intergestora Bipartite.

O projeto aprovado em todas as instâncias acima elencadas, foi 
encaminhado para apreciação governamental e providências junto aos 
órgãos competentes na esfera estadual. 

Após todas as etapas elencadas, foi promulgada a lei que exigiu 
o processo de adesão, dos profissionais da área administrativa que 
desenvolviam duas atividades nas unidades da Secretaria de Estado da 
Saúde, ao plano.

Passou-se então a um processo de sensibilização dos trabalhadores 
quanto a importância do plano e investimento no desenvolvimento da 
carreira, oferecendo qualificação acerca dos princípios básicos, diretrizes, 
normas e políticas do SUS. 

2.2 Ações Desenvolvidas
Em 2004, Alagoas instituiu sua Mesa Estadual de Negociação 

Permanente no SUS – MENP -SUS/AL, através da Resolução do Conselho 
Estadual de Saúde nº. 026 de 07 de julho de 2004, publicada no Diário 
Oficial do Estado em 09/07/2004.

Fórum paritário que reúne gestores e trabalhadores a fim de tratar 
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dos conflitos inerentes as relações de trabalho, onde a participação do 
trabalhador é entendida como fundamental para o exercício dos direitos 
de cidadania visando melhoria da qualidade dos serviços de saúde e o 
fortalecimento do SUS.

A Mesa Estadual de Negociação Permanente se reuniu periodicamente 
nos anos de 2005, 2006 e 2007 e criou Grupos de Trabalho – GTs para 
discutir temas pertinentes a área.

 Dentre estes grupos, em 2007, foi criado Grupo de Trabalho - GT 
de Carreiras.

O GT utilizou toda a estrutura da secretaria assim, num primeiro 
momento, foi realizado investimento em estruturação das áreas de gestão 
do trabalho e educação em saúde descentralizada e sob gestão estadual, 
visando fortalecer a área e possibilitar desenvolvimento das ações necessárias 
no processo de implementação do plano.

O grupo apresentou uma proposta de unificação de 05 planos de 
carreiras em um só: 1. nível elementar; 2. nível médio; 3. nível superior, 
4. técnico superior de saúde, assistente de serviços de saúde e auxiliar de 
serviços de saúde; e 5. Médicos, com criação do plano de carreiras para 
profissionais de saúde, conforme protocolo nacional.

A unificação dos planos, por sua vez, gerou muita polêmica, a 
categoria médica expôs falta de interesse tendo em vista a possibilidade de 
perder espaço com a unificação, se recusando a aderir a um plano único.

Por outro lado, juridicamente foi orientada a criação de um plano 
de profissionais de apoio à saúde específico e num segundo momento a 
unificação de profissionais da saúde, profissionais médicos e profissionais 
de apoio à saúde.

Para a readequação do PCCS foi realizado levantamento dos nove 
planos existentes em Alagoas e foi realizada uma análise da aplicabilidade 
dos planos de categorias específicas.

Analisadas as Diretrizes do Protocolo 006/2006 e viabilidade de 
aplicação.

Apresentação e aprovação da proposta pela Mesa Estadual de 
Negociação Permanente do SUS – MENP/SUS/AL, Conselho Estadual de 
Saúde, Procuradoria Geral do Estado – PGE/AL e instâncias envolvidas.

A MENP-SUS/AL paralisou suas atividades em 2007, mas o GT 
continuou sua busca pela aprovação do plano, apresentando ao governo 
nos seus diversos níveis. 

Assim, foi aprovada a Lei 6.964, de 30 de julho de 2008, que dispõe 
sobre a carreira dos profissionais de apoio à saúde nos regimes de trabalho 
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normal, urgência e emergência do serviço civil do Poder Executivo do 
Estado de Alagoas.

 
Sendo seguida do processo de adesão dos trabalhadores que 

desenvolviam suas atividades nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde 
ao plano acima. 

Em seguida a adesão foi ofertada, aos profissionais que aderiram ao 
plano, uma qualificação acerca dos princípios básicos, diretrizes, normas e 
políticas do SUS. 

2.3 Potencial da Iniciativa
A saúde em Alagoas trabalha com mais de 7 (sete) planos de 

carreiras e com profissionais trabalhando no mesmo ambiente, guiados 
por instrumentos diferentes, regras diferentes, remunerações diferentes 
gerando por vezes insatisfações e desmotivações. 

A construção de um Plano de Cargos e Carreiras próprio para a 
área da saúde possibilita, no âmbito pessoal: estimular o desempenho 
profissional, dos profissionais da área, valorizá-los pelos conhecimentos 
adquiridos, pela competência, pelo empenho e pelo desempenho, ainda 
incentivá-los na questão da qualificação funcional contínua. 

A motivação e a melhoria do desempenho profissional e consequente 
aprimoramento dos serviços oferecidos  é uma busca constante dos gestores. 

Além dessa possibilidade o plano permite estabelecer as regras 
para a evolução funcional; racionalizar a estrutura de cargos e carreiras, e 
implantar um sistema de avaliação de desempenho com ganhos e caminho 
de  crescimento profissional claro. 

2.4 Caráter Multiplicador 
As ações de sensibilização e discussões já realizadas iniciou a 

movimentação dos atores no sentido da permitir a continuidade, muitos 
atores envolvidos dificulta a paralisação das atividades. 

A reinstalação da Mesa de Negociação Permanente do SUS em 
Alagoas  permitirá continuidade e ampliação da iniciativa.

Estruturação e fortalecimento da área de gestão do trabalho e educação 
permanente possibilitará a execução e perpetuação do instrumento.

A qualificação dos membros da mesa e dos servidores envolvidos 
no processo de negociação e instrumentalização do corpo da gestão estatal 
permite a continuidade do processo. 
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A normatização do Plano, a legalização do mesmo, permitirá que seja 
adotado e reconhecido no Estado tendo garantia de continuidade da ação.

3 RESULTADOS 
•	 Organização	 dos	 trabalhadores	 do	 SUS	 em	 estrutura	 de	

carreira, (deixando o profissional de ser do regime único do 
estado e passando a ser específico do SUS), condicionando a 
conhecimento e embasamento teórico específico do SUS; 

•	 Na	 saúde	houve	 a	 redução	de	 sete	para	quatro	planos	 com	a	
perspectiva de ocorrer nova revisão com uma redução em pelo 
menos mais dois planos. 

•	 Oferecimento	 do	 curso	 de	 Conhecimentos	 Básicos	 do	 SUS,	
objetivando a opção para o NÍVEL I da carreira a 1.805 
profissionais; 

•	 Identificação	 de	 pessoal	 existente	 pelo	 cargo,	 função,	 força	
de trabalho, lotação nas unidades, com publicação de lotação 
genérica específica dos profissionais de apoio a saúde; 

•	 Os	 cargos	 foram	 estruturados	 em	 classes	 e	 níveis,	 permitindo	
a progressão funcional por procedimentos de progressão 
horizontal, (mudança de classe) e progressão por nova 
habilitação/titulação (mudança de nível), respeitando os limites 
da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

•	 A	progressão	por	habilitação	poderá	ocorrer	a	qualquer	tempo	de	
forma automática, desde que o servidor comprove a habilitação 
ou titulação exigida. A Procuradoria Geral do Estado – PGE/
AL já se manifestou favorável em alguns processos solicitando 
a mudança de nível, faltando apenas a Secretaria de Estado da 
Gestão Pública – SEGESP proceder com a implantação devida; 

•	 A	 progressão	 horizontal	 exige	 um	 interstício	mínimo	 de	 (05)	
anos de uma classe podendo a primeira ocorrer a partir de 
31.07.2013, já foi realizado um impacto financeiro, para está 
progressão e apresentado ao Secretario de Saúde do Estado, 
como pode ser visualizado no anexo desta inscrição; 

•	 Valorização	 dos	 trabalhadores	 através	 da	 equidade	 de	
oportunidades de desenvolvimento profissional, como forma 
de também ampliar e qualificar os cuidados progressivos a 
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saúde e garantir os princípios da universalidade de acesso, da 
integralidade de atenção a saúde, da equidade, da participação 
popular e do controle social, da autonomia das pessoas e da 
descentralização do sistema; 

•	 Incentivou	ações	permanentes	de	qualificação	dos	trabalhadores;	

•	 Estabelecimento	 de	 compromisso	 solidário	 entre	 gestores	 e	
trabalhadores do SUS com a qualidade e profissionalismo na 
prestação dos serviços públicos de saúde; 

•	 Seguiu	 os	 princípios	 da	 universalidade,	 do	 concurso	 público,	
da flexibilidade, da gestão partilhada das carreiras, com a 
garantia da participação dos trabalhadores, das carreiras como 
instrumento de gestão, da educação permanente, da avaliação 
de desempenho e do compromisso solidários; 

•	 Adoção	 da	 Avaliação	 de	 Desempenho	 como	 um	 instrumento	
de gestão e democratização nas relações de trabalho com 
a implementação de avaliação periódica com progressão 
horizontal, garantindo que a progressão na carreira apenas 
ocorra pela avaliação do mérito, experiência e compromisso 
com o serviço.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Como resultado do trabalho do Grupo de Trabalho da Mesa Estadual 

de Negociação Permanente do SUS/AL, conquistou-se a aprovação da Lei 
6.964, de 30 de julho de 2008, que dispõe sobre a carreira dos profissionais 
de apoio à saúde nos regimes de trabalho normal, urgência e emergência do 
serviço civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas.

Que trouxe o reconhecimento da importância do trabalhador no 
fazer a saúde, o estabelecimento de compromisso solidário entre gestores e 
trabalhadores do SUS com a qualidade e profissionalismo na prestação dos 
serviços públicos de saúde; 

O presente trabalho permitiu uma análise conjunta da sustentabilidade 
da coexistência dos diversos planos de carreiras na área da saúde do 
estado de Alagoas, identificando carências e dificuldades na estrutura e 
desenvolvimento das mesmas;

O trabalho de análise gerou uma dissertação culminando num título 
de pos graduação para uma servidora da Secretaria de Estado da Saúde de 
Alagoas.
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Permitiu também a valorização dos trabalhadores através da equidade 
de oportunidades de desenvolvimento profissional, como forma de 
também ampliar e qualificar os cuidados progressivos a saúde e garantir os 
princípios da universalidade de acesso, da integralidade de atenção a saúde, 
da equidade, da participação popular e do controle social, da autonomia 
das pessoas e da descentralização do sistema; 

 
Não foram só flores colhidas ao longo do caminho, no processo 

de implantação do plano encontram-se diversas dificuldades, entre elas 
destacamos a regulamentação das progressões e a inserção e previsão no 
orçamento do governo do impacto das mesmas. 

Um plano de cargos e carreiras eficiente proporciona aos servidores, 
um instrumento de valorização profissional, estímulo a qualificação 
profissional, ferramenta de defesa de salários e regras transparentes e 
igualitárias para todos os trabalhadores.
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Rede de Apoio a Gestão do Trabalho no SUS  
incorporando o Plano de Cargos, Carreiras e Salários

reginalDo silva alves1

Janaina FirMino Dos santos2

1 INTRODUÇÃO

O processo de consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
desafios em cumprir o princípio da descentralização suscitaram o interesse 
em abordar o perfil do emprego no nível intermediário de atenção à saúde no 
município de Ceres-GO. Tensões e conflitos diários vivenciados nos serviços 
de saúde permitem evidenciar a relevância da necessidade de  políticas 
dirigidas para a proteção do trabalho e do emprego no setor. O objeto desse 
projeto fundamenta-se no respeito às relações entre as características e as 
condições de emprego no contexto das ações que priorizam a estruturação 
e fortalecimento da gestão do trabalho com a criação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários (PCCS) e da educação na saúde no âmbito do SUS.

O PCCS instituído no município de Ceres-GO é um instrumento de 
gestão que prima pela qualidade de vida do trabalhador no seu ambiente 
de trabalho, preconiza a capacitação e educação permanente; mesas de 
negociação para subsidiar o processo decisório e de representação; formas de 
contratação e ingresso, progressão decisório e de avaliação de desempenho.

O tema recursos humanos em saúde é considerado uma das prioridades 
para o desenvolvimento dos sistemas de saúde em todo o mundo. Múltiplas 
abordagens estão presentes no campo dos recursos humanos. São utilizadas 
concepções do planejamento e da administração. No caso do planejamento 
em saúde, destacam-se os espaços sociais, como os conselhos de saúde e 
colegiados gestores, nos quais podem surgir propostas inovadoras e com 
1 Formação Gestão Municipal, Secretário de Administração Cargo (ocupado na ocasião – 2012). E-mail: regisceres@gmail.com
2 Bacharel em Direito, Secretária Municipal de Saúde. E-mail: saude.ceres@hotmail.com

* Secretaria Municipal de Saúde de Ceres – Praça Cívica, s/n. Centro - CEP: 76.300-000 - Ceres - Go. Telefone: 3307-760
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efetivo êxodo, recolocando os recursos humanos como centro da análise 
dos sistemas de saúde. No campo da administração, os recursos humanos 
são enfocados como a própria organização, fazendo parte dos recortes de 
uma estrutura dinâmica, influenciados pelos determinantes sociais em que 
os fenômenos da liderança, da cultura e da comunicação tornam-se eixos 
básicos para a mudança organizacional.

O campo de atuação da gestão do trabalho e da educação envolve: a 
captação, distribuição e alocação de pessoas em postos de trabalho, com a 
qualificação requerida; a oferta de possibilidades de formação e capacitação 
que atenda às necessidades de desenvolvimento de competências para atenção 
à saúde de qualidade; e medidas no campo da regulação do trabalho com 
interfaces com as corporações profissionais e com o mercado educativo. O 
processo de formação requer investimento e somente é consolidado quanto 
a existência de uma estrutura capaz de solidificar as ações trabalhistas no 
âmbito do SUS, a inserção do Plano de Cargos, Carreiras e Salários é capaz de 
contribuir para o provimento e fixação de profissionais do SUS, salientando 
que esse mecanismo constitui uma ferramenta agregada em nossa gestão, 
onde visa valorizar trabalhadores que atuam de forma criativa e inovadora 
em suas atividades, comprometidos com o alcance dos melhores resultados 
e com o fortalecimento do SUS.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado

Instituído através da Lei Municipal N°1.763 de 29 de junho de 
2012, o plano de  Cargos, Carreiras e Salário dos profissionais da saúde 
do município de Ceres utilizou-se como base instrumental o Protocolo – 
N°06/2006 da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único 
de Saúde – MNNP-SUS, obedecendo todas as prerrogativas referentes a 
pactuação entre gestão, trabalhadores, estudos de impacto financeiro e 
viabilidade econômica. E para que o plano fosse estabelecido foi necessário 
articular reuniões para debater e discutir sobre a importância da ativação da 
Mesa de Negociação, Plano de Cargos e Salários com os atores do controle 
social, sindicatos, associações, conselhos e demais órgãos de representação 
dos trabalhadores e gestores. Utilizando a metodologia problematizadora 
que tem como umas de suas características a observação da realidade e a 
resolução de problemas, privilegiando a discussão, o diálogo e o debate nas 
resoluções dos conflitos.
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Algumas premissas relacionadas ao PCCS, propostas a partir das 
discussões do Grupo de Trabalho, constituído com a finalidade de instituir 
PCCS da Secretaria Municipal de Saúde de Ceres, são fundamentais na 
compreensão da política de valorização dos trabalhadores do SUS em nosso 
município:

- Instrumentalizar o gerenciamento da política de Gestão e 
Desenvolvimento dos servidores da SMS-Ceres;

-  Propiciar o desenvolvimento profissional dos Servidores na 
Carreira com base em novas referências;

-  Permitir um melhor aproveitamento dos Servidores dentro da 
instituição valendo-se da flexibilidade;

-  Contemplar uma remuneração justa e compatível com a função 
exercida;

-  Estabelecer uma relação justa entre menores e maiores salários;
-  Prever uma jornada de trabalho compatível com as necessidades 

da instituição, respeitados os direitos adquiridos e as leis 
específicas;

-  Valorizar o salário padrão, com incorporação de gratificações.

2.2 Ações Desenvolvidas
Em decorrência da exiguidade do tempo e do interesse institucional 

para a elaboração de um PCCS amplamente divulgado e participativo, 
o Grupo Técnico adotou métodos e técnicas que mais se adéquam aos 
objetivos de conclusão do projeto a médio prazo, porém, de forma criteriosa 
e responsável.

Frente a necessidade de se realizar um trabalho conjunto, definiu-se 
que as reuniões técnicas (subgrupos) e gerais seriam realizadas de forma 
periódica e mensal, cabendo ao Grupo Técnico a elaboração e apresentação 
das propostas à Comissão Geral, depois de concluída cada etapa do trabalho, 
para avaliação e deliberação quanto a continuidade do mesmo. As etapas 
são descritas a seguir:

1)  Formação da Comissão para Revisão do PCCS, com representação 
das secretarias de saúde, administração, poder legislativo, fundo 
municipal de saúde e conselho municipal de saúde;

2)  Identificação de consultoria especializada, para elaboração do 
arcabouço jurídico do PCCS;

3)  Formação de 03 subgrupos de trabalho:
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•	 GT	 1	 -	 Grupo	 de	 Revisão	 do	 PCCS	 –	 Responsável	 pela	
elaboração e revisão do Plano;

•	 GT	2	-	Grupo	de	Revisão	da	Legislação	-	Responsável	por	
apropriar-se dos instrumentos e documentos legais que 
orientam sobre a elaboração de PCCS e seus aspectos legais. 
Este grupo manteve-se uma interface direta com a assessoria 
jurídica da Prefeitura Municipal a fim de dirimir as dúvidas 
surgidas a partir das discussões do Grupo;

•	 GT	3	-	Grupo	de	Avaliação	de	Desempenho	–	Responsável	
por elaborar critérios para definir proposta de promoção/ 
progressão no PCCS;

4)  Formulação e revisão da minuta do PCCS para apresentação;
5)  Apresentação da proposta para o Conselho Municipal de Saúde 

para aprovação;
6)  Apresentação da Proposta do PCCS para Mesa Setorial de 

Negociação;
7)  Apresentação da Proposta para demais instâncias responsáveis 

pela aprovação do Plano (Secretaria da Administração, Poder 
Legislativo dentre outras);

8)  Publicização do PCCS;
9)  Elaboração do cronograma para Implementação do PCCS;

As demais ações desenvolvidas envolveram:
-  Incorporação da mesa de negociação entre a gestão municipal 

em relação as formas legais de contratação de trabalhadores da 
saúde e resolução de conflitos;

-  Desenvolvimento de instrumentos de regulamentação da mesa 
(regimento, normas, etc.); 

-  Fortalecimento das estruturas de gestão de RH transformando-
as em áreas estratégicas de trabalho;

-  Fazer o levantamento das formas de precarização do trabalho no 
SUS em Ceres-GO e quantificar a sua magnitude;

-  Apoiar e estimular discussões locais sobre a desprecarização dos 
vínculos dos trabalhadores da saúde;

-  Subsidiamento para realização de concurso público aos cargos 
ainda não efetivados.

2.3 Potencial da Iniciativa
 Ações que poderão garantir ou permitir a continuidade/ampliação 

da iniciativa:
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-   Incentivar a regularização da mesa de negociação no município;
-   Conscientizar os gestores municipais da importância de se criar 

o setor de Gestão de Pessoas com estrutura física adequada e 
técnicos capacitados; 

-   Promover o conhecimento dos benefícios que os PCCS propõem 
aos servidores;

-   Incentivar o projeto de educação formal do trabalhador do SUS;
-   Garantir a qualidade da qualificação, se adequando a necessidade 

do serviço (Garantir a liberação do profissional para participar 
de cursos correlatos com o serviço);

-  Utilizar espaços institucionais (site, boletins, informativos, 
etc.) para publicação das suas ações e comunicação com os 
trabalhadores.

 2.4 Dificuldades Encontradas
-   Precariedade no preparo dos membros da mesa no processo de 

negociação;
-  Ausência de reconhecimento de legitimidade da mesa, pelos 

gestores, como único espaço de negociação para problemas 
relacionados ao trabalho na saúde;

-  Ausência de um ambiente de discussão coletiva entre gestores, 
servidores e usuários nas Unidades de Saúde;

-  Ausência de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho nas 
Unidades;

- Ausência de setor de Gestão de Pessoas no município.

2.5 Caráter Multiplicador
-  Sensibilização dos gestores e trabalhadores do SUS;
-  Capacitação dos profissionais envolvidos;
-  Criação de Espaços para gerenciamento de crise e dos riscos  

atrelados ao trabalhador;
-  Fortalecimento das atividades laborais exercidas pelos 

trabalhadores do SUS;
-  Capacidade técnica para estabelecer ações envolvidas na processo 

da Mesa de Negociação;

 3 RESULTADOS 
 A relevância deste projeto está na contribuição para com a gestão 

do trabalho como instrumento que regula as relações de trabalho, pautada 
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em princípios e diretrizes que asseguram o desenvolvimento pleno das 
habilidades e competências dos trabalhadores com eficácia, eficiência e 
efetividade, visando melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e dos 
serviços prestados a sociedade.

Os mecanismos de gestão no campo de RHS ainda são processos em 
construção, que polarizam questões conflitantes e polêmicas. Constituem 
desafios ainda em construção e suscitam uma série de reflexões sobre os 
modelos gerenciais para recursos humanos no setor saúde. 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.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em Ceres, mesmo considerando os avanços decorridos nos últimos 

anos, os desafios não são de menor intensidade. Destacaremos alguns que 
consideramos urgentes para a agenda dos gestores da área: será viável 
estabelecer padrões únicos de carreira para o SUS, em uma cidade com 
uma estrutura de saúde de grande complexidade, com imensas diversidades 
e ampliada a alteridade dos profissionais? Os processos de educação 
permanente oferecidos pelo SUS serão atrativos para profissões com maior 
competitividade no mercado? Como estabelecer a desprecarização do 
trabalho sem discutir com mais profundidade a aplicação na saúde da lei 
de responsabilidade fiscal e uma reforma tributária que lhe ofereça base 
de sustentação material? As fundações estatais de direito privado poderão 
oferecer vantagens comparativas aos modelos até hoje adotados?

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. 
Protocolo nº 006/2006. Aprova as “Diretrizes Nacionais para a instituição 
de Planos de Carreira, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – PCCS – SUS”. Disponível em: http://www.sindifars.com.br/
protocolo06.pdf. Acesso em: 01 de junho de 2011.

CERES. Lei n.° 1.763, de 29 de junho de 2012. Institui o Plano de Cargos 
Carreiras, e Salários do quadro de Pessoal dos Profissionais em Saúde. 
Diário Oficial [do] Município. Ceres, GO, 29 jun., 2012. 
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Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos - SP*

Plano de Cargos, Carreiras e Salários na Secretaria 
Municipal de Saúde de Guarulhos/SP

solange cristina apareciDa vialle1 
luciana Maria zanotto oliveira2

silvia pacheco toniM3

Maria inês salivar4

1. INTRODUÇÃO
O município de Guarulhos conta com população estimada em 

1.312.197 habitantes e 6.849 trabalhadores de saúde contratados pela 
Administração Direta - Caderno de Gestão 2012. A Rede de Saúde está 
composta por 68 Unidades Básicas de Saúde, 05 Unidades de Pronto 
Atendimento, 03 Hospitais Municipais, 13 Centros de Especialidades, 04 
Centros de Especialidades Odontológicas, 08 Bases do SAMU, entre outros 
(IBGE, 2013; GUARULHOS, 2012).

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os Profissionais da 
Saúde da Secretaria da Saúde de Guarulhos (PCCS) foi instituído em 03 
de abril de 2008, pela Lei Municipal nº 6.359, e contempla a estrutura, 
organização e funcionamento da carreira e remuneração dos profissionais 
da saúde, por meio do agrupamento de algumas funções, aumentando a 
flexibilidade gerencial, criando gratificações que variam pela complexidade 
das atividades exercidas, distância do local de trabalho, dificuldade para 
lotação de profissionais, principalmente da área médica, dedicação à 
atenção básica e, ainda, instituiu o cargo específico de Gerente de Saúde 
para as Unidades de Saúde (GUARULHOS, 2008).

Este Plano caracteriza-se como uma política de gestão de pessoas 
norteando as formas de ingresso, evolução, desenvolvimento, além de 

1 Administradora, Diretora de Departamento de Recursos Humanos da Saúde. E-mail: solangevialle@ guarulhos.sp.gov.br
2 Tecnologia em Processamento de Dados, Gerente Técnico da Gestão do Trabalho. E-mail:  lucianazanotto@guarulhos.sp.gov.br
3 Nutricionista, Gerente I da Avaliação de Desempenho. E-mail:  silviatonim@ guarulhos.sp.gov.br
4 Administração de Recursos Humanos, Gerente I de Apoio à Gestão. E-mail:  inessalivar@ guarulhos.sp.gov.br

* Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos - Rua Íris, nº 320 – Gopouva – Guarulhos – SP CEP: 07051-080, Tel.: 2472-5000. 
E-mail:  rhsaude@guarulhos.sp.gov.br
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estabelecer incentivo ao exercício profissional em condições adversas de 
forma a recompensar o deslocamento para regiões especialmente carentes, 
e por oferecer oportunidades de crescimento profissional.

Atrelada ao PCCS foi criado o Programa de Avaliação de Desempenho 
como uma forte ferramenta gerencial, envolvendo as diversas instâncias 
da Secretaria da Saúde e aplicada para todos os trabalhadores da Saúde, 
inseridos ou não no Plano, de forma processual, contínua e periódica. 

A Avaliação de Desempenho visa avaliar o desempenho profissional dos 
trabalhadores e dos serviços, possibilitando aos gestores identificar e mensurar 
os resultados obtidos pelos avaliados e pelas equipes de trabalho, mediante 
critérios pactuados, considerando o padrão de atendimento ao usuário, com 
a finalidade de subsidiar as ações de educação permanente e de planejamento 
da política de desenvolvimento institucional (GUARULHOS, 2008).

2. RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado 

Instituído através da Lei Municipal N°1.763 de 29 de junho de 
2012, o plano de  Cargos, Carreiras e Salário dos profissionais da saúde 
do município de Ceres utilizou-se como base instrumental o Protocolo – 
N°06/2006 da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único 
de Saúde – MNNP-SUS, obedecendo todas as prerrogativas referentes a 
pactuação entre gestão, trabalhadores, estudos de impacto financeiro e 
viabilidade econômica. E para que o plano fosse estabelecido foi necessário 
articular reuniões para debater e discutir sobre a importância da ativação da 
Mesa de Negociação, Plano de Cargos e Salários com os atores do controle 
social, sindicatos, associações, conselhos e demais órgãos de representação 
dos trabalhadores e gestores. Utilizando a metodologia problematizadora 
que tem como umas de suas características a observação da realidade e a 
resolução de problemas, privilegiando a discussão, o diálogo e o debate nas 
resoluções dos conflitos.

 Algumas premissas relacionadas ao PCCS, propostas a partir das 
discussões do Grupo de Trabalho, constituído com a finalidade de instituir 
PCCS da Secretaria Municipal de Saúde de Ceres, são fundamentais na 
compreensão da política de valorização dos trabalhadores do SUS em nosso 
município:

-  Instrumentalizar o gerenciamento da política de Gestão e 
Desenvolvimento dos servidores da SMS-Ceres;

-  Propiciar o desenvolvimento profissional dos Servidores na 
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Carreira com base em novas referências;
-  Permitir um melhor aproveitamento dos Servidores dentro da 

instituição valendo-se da flexibilidade;
-  Contemplar uma remuneração justa e compatível com a função 

exercida;
-  Estabelecer uma relação justa entre menores e maiores salários;
-  Prever uma jornada de trabalho compatível com as necessidades 

da instituição, respeitados os direitos adquiridos e as leis 
específicas;

-  Valorizar o salário padrão, com incorporação de gratificações.

2.2 Ações Desenvolvidas
 Em decorrência da exiguidade do tempo e do interesse institucional 

para a elaboração de um PCCS amplamente divulgado e participativo, 
o Grupo Técnico adotou métodos e técnicas que mais se adéquam aos 
objetivos de conclusão do projeto a médio prazo, porém, de forma criteriosa 
e responsável.

Frente a necessidade de se realizar um trabalho conjunto, definiu-se 
que as reuniões técnicas (subgrupos) e gerais seriam realizadas de forma 
periódica e mensal, cabendo ao Grupo Técnico a elaboração e apresentação 
das propostas à Comissão Geral, depois de concluída cada etapa do trabalho, 
para avaliação e deliberação quanto a continuidade do mesmo. As etapas 
são descritas a seguir:

1)  Formação da Comissão para Revisão do PCCS, com representação 
das secretarias de saúde, administração, poder legislativo, fundo 
municipal de saúde e conselho municipal de saúde;

2)  Identificação de consultoria especializada, para elaboração do 
arcabouço jurídico do PCCS;

3)  Formação de 03 subgrupos de trabalho:
•	 GT	 1	 -	 Grupo	 de	 Revisão	 do	 PCCS	 –	 Responsável	 pela	

elaboração e revisão do Plano;
•	 GT	2	-	Grupo	de	Revisão	da	Legislação	-	Responsável	por	

apropriar-se dos instrumentos e documentos legais que 
orientam sobre a elaboração de PCCS e seus aspectos legais. 
Este grupo manteve-se uma interface direta com a assessoria 
jurídica da Prefeitura Municipal a fim de dirimir as dúvidas 
surgidas a partir das discussões do Grupo;
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•	 GT	3	-	Grupo	de	Avaliação	de	Desempenho	–	Responsável	
por elaborar critérios para definir proposta de promoção/ 
progressão no PCCS;

4)  Formulação e revisão da minuta do PCCS para apresentação;
5)  Apresentação da proposta para o Conselho Municipal de Saúde 

para aprovação;
6)  Apresentação da Proposta do PCCS para Mesa Setorial de 

Negociação;
7)  Apresentação da Proposta para demais instâncias responsáveis 

pela aprovação do Plano (Secretaria da Administração, Poder 
Legislativo dentre outras);

8)  Publicização do PCCS;
9)  Elaboração do cronograma para Implementação do PCCS;

  

As demais ações desenvolvidas envolveram:

-  Incorporação da mesa de negociação entre a gestão municipal 
em relação as formas legais de contratação de trabalhadores da 
saúde e resolução de conflitos;

-  Desenvolvimento de instrumentos de regulamentação da mesa 
(regimento, normas, etc.); 

-  Fortalecimento das estruturas de gestão de RH transformando-
as em áreas estratégicas de trabalho;

-  Fazer o levantamento das formas de precarização do trabalho no 
SUS em Ceres-GO e quantificar a sua magnitude;

-  Apoiar e estimular discussões locais sobre a desprecarização dos 
vínculos dos trabalhadores da saúde;

-  Subsidiamento para realização de concurso público aos cargos 
ainda não efetivados.

2.3 Potencial da Iniciativa
 Ações que poderão garantir ou permitir a continuidade/ampliação 

da iniciativa:

-   Incentivar a regularização da mesa de negociação no município;
-   Conscientizar os gestores municipais da importância de se criar 

o setor de Gestão de Pessoas com estrutura física adequada e 
técnicos capacitados; 
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-   Promover o conhecimento dos benefícios que os PCCS propõem 
aos servidores;

-   Incentivar o projeto de educação formal do trabalhador do SUS;
-   Garantir a qualidade da qualificação, se adequando a necessidade 

do serviço (Garantir a liberação do profissional para participar 
de cursos correlatos com o serviço);

-  Utilizar espaços institucionais (site, boletins, informativos, 
etc.) para publicação das suas ações e comunicação com os 
trabalhadores.

 2.4 Dificuldades Encontradas
-   Precariedade no preparo dos membros da mesa no processo de 

negociação;
-   Ausência de reconhecimento de legitimidade da mesa, pelos 

gestores, como único espaço de negociação para problemas 
relacionados ao trabalho na saúde;

-  Ausência de um ambiente de discussão coletiva entre gestores, 
servidores e usuários nas Unidades de Saúde;

-  Ausência de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho nas 
Unidades;

-  Ausência de setor de Gestão de Pessoas no município.

2.5 Caráter Multiplicador
-  Sensibilização dos gestores e trabalhadores do SUS;
-  Capacitação dos profissionais envolvidos;
-  Criação de Espaços para gerenciamento de crise e dos riscos 

atrelados ao trabalhador;
-  Fortalecimento das atividades laborais exercidas pelos 

trabalhadores do SUS;
-  Capacidade técnica para estabelecer ações envolvidas na processo 

da Mesa de Negociação;

3 RESULTADOS 
 A relevância deste projeto está na contribuição para com a gestão 

do trabalho como instrumento que regula as relações de trabalho, pautada 
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em princípios e diretrizes que asseguram o desenvolvimento pleno das 
habilidades e competências dos trabalhadores com eficácia, eficiência e 
efetividade, visando melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e dos 
serviços prestados a sociedade.

 Os mecanismos de gestão no campo de RHS ainda são processos em 
construção, que polarizam questões conflitantes e polêmicas. Constituem 
desafios ainda em construção e suscitam uma série de reflexões sobre os 
modelos gerenciais para recursos humanos no setor saúde. 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.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Em Ceres, mesmo considerando os avanços decorridos nos últimos 

anos, os desafios não são de menor intensidade. Destacaremos alguns que 
consideramos urgentes para a agenda dos gestores da área: será viável 
estabelecer padrões únicos de carreira para o SUS, em uma cidade com 
uma estrutura de saúde de grande complexidade, com imensas diversidades 
e ampliada a alteridade dos profissionais? Os processos de educação 
permanente oferecidos pelo SUS serão atrativos para profissões com maior 
competitividade no mercado? Como estabelecer a desprecarização do 
trabalho sem discutir com mais profundidade a aplicação na saúde da lei 
de responsabilidade fiscal e uma reforma tributária que lhe ofereça base 
de sustentação material? As fundações estatais de direito privado poderão 
oferecer vantagens comparativas aos modelos até hoje adotados?

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. 
Protocolo nº 006/2006. Aprova as “Diretrizes Nacionais para a instituição 
de Planos de Carreira, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – PCCS – SUS”. Disponível em: http://www.sindifars.com.br/
protocolo06.pdf. Acesso em: 01 de junho de 2011.

CERES. Lei n.° 1.763, de 29 de junho de 2012. Institui o Plano de Cargos 
Carreiras, e Salários do quadro de Pessoal dos Profissionais em Saúde. 
Diário Oficial [do] Município. Ceres, GO, 29 jun., 2012. 
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Fundação Estatal Saúde da Família – BA*

Plano de Empregos, Carreiras e Salários da  
Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS)

estevão toFFoli roDrigues1 
vania priaMo2 

grace FátiMa souza rosa3  
angélica Mota valois coutinho4  

carla peDra Branca valentiM carvalho5 

1 INTRODUÇÃO

A Bahia é um estado com grande extensão territorial com uma 
população de cerca de 14 milhões de habitantes e 417 municípios, em sua 
maioria de pequeno porte (mais de 60% com menos de 20 mil habitantes). 
Nos últimos anos, a Secretaria Estadual da Saúde da Bahia vem propondo e 
implementando um conjunto de iniciativas que têm por objetivo enfrentar 
as dificuldades encontradas no início da gestão em 2007. Dificuldades que 
envolviam, dentre muitas outras, as menores coberturas de atenção básica à 
saúde do país, notável insuficiência no provimento de profissionais e a oferta 
irregular de atenção à saúde produzida por profissionais de nível superior 
em diversos municípios do estado, que resultava em alta rotatividade de 
profissionais, com grande instabilidade das equipes. Elevação artificial dos 
salários, flexibilização irregular de carga horária, mercado com relação 
concorrencial predatória entre os municípios compunham um cenário 
que sempre esteve presente, especialmente nos menores municípios.  
 
1 Médico, Mestre em Saúde Comunitária, Diretor de Gestão de Serviços da FESF – SUS. E-mail: estevaorodrigues@fesfsus.ba.gov.br 
2  Fisioterapeuta, Mestre em Saúde Coletiva, Gestora do Núcleo de Implantação de Serviços FESF-SUS. E-mail: vaniapriamo@fesfsus.

ba.gov.br;
3  Psicóloga, Mestre em Saúde Coletiva, Gestora do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da FESF-SUS. E-mail: gracerosa@fesfsus.

ba.gov.br
4  Publicitária, especialista em direção e adminstração de empresas, analista administrativo em Função Estratégica de Gestão no 

Núcleo de pesquisa e Desenvolvimento da FESF-SUS. E-mail: angelicacoutinho@fesfsus.ba.gov.br;
5 Psicóloga, especialista em Saúde Mental, Psicóloga em Função Estratégica de Gestão no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da 

FESF-SUS. E-mail: carlacarvalho@fesfsus.ba.gov.br

* Fundação Estatal Saúde da Família – BA* - Av. ACM, 2840, Ed. CAPEMI, 7º andar – CEP: 41.820-902 – Pituba – Salvador, BA – (71) 
3417-3501 – www.fesfsus.ba.gov.br
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Tal situação induzia um importante fator de iniquidade no sistema: o que 
tinha e podia menos era obrigado a gastar mais obtendo piores resultados e 
menor qualidade (IBGE, 2010).

Ainda em 2007, estudo encomendado pelo governo estadual 
constatou a presença de vínculos trabalhistas temporários na Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) de 97% dos médicos e 85% de dentistas e 
enfermeiros, sendo que, em média, 70% das relações de trabalho eram 
precárias (sem a garantia dos direitos e com vínculos terceirizados).

Nesse contexto, a Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) foi 
oficialmente constituída em maio de 2009 por 69 municípios do Estado da Bahia 
com permissão da Lei Complementar Estadual n.º 29, de 21/12/2007, como 
um órgão integralmente público, intermunicipal, integrante da administração 
indireta dos municípios, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e dotado de 
personalidade jurídica de direito privado (BRASIL, 2007).

Apresenta três objetivos estratégicos, que se conformam como suas 
diretrizes constitutivas: I. A desprecarização dos vínculos de trabalho dos 
profissionais da estratégia de saúde da família; II. A expansão, interiorização 
e ampliação de cobertura da ESF; e III. A melhoria da qualidade das ações, 
dos serviços e da gestão da atenção básica.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado

Para o alcance das diretrizes apresentadas acima, em especial 
a desprecarização dos vínculos de trabalho, foi elaborado o Plano de 
Empregos, Carreiras e Salários (PECS) da FESF-SUS.

O PECS é um sistema de evolução funcional com uma estrutura 
de empregos de seis diferentes grupos salariais que permite a contratação 
e mobilidade dos servidores pelas diversas unidades, progressão por 
antiguidade e mérito na carreira e gratificação por titulação de acordo com 
critérios pré-estabelecidos.

Trata-se de uma carreira celetista intermunicipal de ênfase regional 
com abrangência estadual, única no país, que, além de desprecarizar 
relações de trabalho garantindo vínculo com todos os direitos trabalhistas 
e previdenciários, se apresenta como uma carreira moderna que investe, 
estimula e valoriza a formação e desenvolvimento do trabalhador, buscando 
fazer com que os profissionais se reconheçam e se qualifiquem como tal, 
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sentindo-se pertencentes e corresponsáveis pelo desenvolvimento do seu 
processo de trabalho e da carreia.

A remuneração dos empregados da FESF-SUS é composta por uma 
equação que visa: garantir a qualidade e a regularidade da atenção à saúde 
em todos os municípios e a todas regiões e grupos populacionais do mesmo; 
manter ao máximo o trabalhador na mesma equipe possibilitando a construção 
de vínculo com a comunidade; fomentar o empenho dos trabalhadores para 
o alcance de metas relacionadas a resultados almejados, na transformação das 
práticas e no impacto na saúde da população. Para tanto, além do salário base, 
apresenta um adicional de localização e uma gratificação por atingimento de 
metas e resultados, conforme descrição abaixo:

- Gratificação por Produção e Qualidade (GPQ): com regularidade 
mensal, referente ao monitoramento da produção e da 
qualidade. Corresponde o valor de até 50% do salário base dos 
médicos e até 26,5% do salário base dos demais profissionais, e 
relaciona-se a metas pactuadas periodicamente entre a gestão e 
os trabalhadores;

- Adicional de Localização: conforme faixas relacionadas a fator de 
atração e fixação. Corresponde a até 100% da remuneração base 
dos profissionais, e depende dos indicadores sócio-econômico-
sanitários do município e de suas condições e resultados para a 
atração e fixação dos profissionais. Variam conforme o mercado 
de trabalho de cada profissão, território e lugar específico. Essas 
especificidades de cada município são agrupadas em 11 (onze) 
faixas, onde a faixa 0 é a de menor fator de atração e fixação 
de trabalhadores e a faixa 10 a de maior fator. O adicional é 
inversamente proporcional à faixa como forma de garantir 
a presença de profissionais mesmo nos municípios com os 
indicadores mais baixos.

 Dentre as formas de evolução funcional e pecuniária do PECS, tem-
se a Progressão por mérito, a Progressão por antiguidade e a Gratificação 
por titulação. A Progressão por antiguidade acontece a cada dois anos de 
trabalho e corresponde a um acréscimo de 1,5% sobre o salário base a 
cada progressão. A Progressão por Mérito, que se dá a partir do terceiro 
ano de efetivo exercício e depois a cada dois anos, consiste na evolução do 
empregado de um padrão salarial para aquele imediatamente superior, o 
que corresponde a 2,5% sobre o padrão salarial inicial. Avalia-se o mérito a 
partir de uma série de critérios estabelecidos no Programa de Avaliação de 
Desenvolvimento (PAD). A Gratificação por Titulação, por sua vez, busca 
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valorizar e estimular os empregados de carreira a constantes atualizações 
e investimento em sua formação profissional. Os empregados podem 
apresentar um título a cada dois anos de efetivo exercício. Esta gratificação 
pode chegar a até 20% do salário base. 

O PECS possui ainda algumas vantagens remuneratórias que compõem a 
parte variável da remuneração com pagamento condicionado à observância de 
critérios específicos. São elas: Adicional por Condições Especiais de Trabalho; 
Gratificação pelo Exercício de Funções Estratégicas de Gestão; Adicional por 
Atividade Relacionada a Programas de Formação e Qualificação Profissional; 
Gratificação relacionada a resultados vinculados a metas qualitativas e 
quantitativas e ao cumprimento das obrigações contratuais, administrativas e 
técnicas; Prêmio por Inovação e Qualidade (PIQ) vinculado a projetos e metas 
institucionais qualitativas e quantitativas de livre adesão do empregado e equipe.

2.2 Ações Desenvolvidas
A elaboração do PECS é resultado de um conjunto de propostas 

construídas entre o ano de 2007, início de uma nova gestão da Secretaria 
Estadual da Saúde (SESAB), e a instituição da FESF-SUS em 2009.  Esse processo 
contou com um intenso engajamento de representantes do Ministério da Saúde, 
da SESAB e dos Municípios Instituidores, que fizeram parte da Comissão de 
Instituição da Fundação Estatal Saúde da Família-FESF, e receberam o apoio 
de consultorias técnicas contratadas pela SESAB. Dentre outros produtos, essas 
consultorias elaboraram três estudos diferentes, que envolveram a elaboração 
da proposta da carreira em si e análise do mercado de trabalho dos profissionais 
de nível superior da Estratégia Saúde da Família na Bahia e a análise de impacto 
de custos da criação da Carreira de Saúde da Família da FESF e projeção dos 
mesmos pelos 05 anos posteriores. Cada uma dessas consultoria envolveu:

Elaboração de proposta de Carreira de Saúde da Família para os 
profissionais de nível superior da Fundação Estatal Saúde da Família, 
incluindo Mapeamento e tipificação das regiões de saúde / áreas de lotação 
das equipes, quantificação dos empregos por categoria profissional;

Análise do mercado de trabalho dos profissionais de nível superior 
da Estratégia Saúde da Família na Bahia; e

Análise de impacto de custos da criação da Carreira de Saúde da 
Família da Fundação Estatal Saúde da Família e projeção dos mesmos pelos 
próximos 05 anos.

Com isso, foi possível construir o arcabouço da proposta do PECS e 
submetê-lo ao Conselho Curador (COC) da FESF-SUS antes da realização 
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do primeiro concurso público da fundação, o que gerou a Deliberação n.º 
04/09. Cabe ressaltar que o COC é um órgão deliberativo de direção superior, 
controle e fiscalização, composto por representantes dos municípios, do 
Governo do Estado, dos trabalhadores, do Conselho Estadual de Saúde, do 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde e das universidades.

Posteriormente, o PECS foi revisto duas vezes pelo mesmo COC, para 
adequações pontuais e atualização dos quadros descritivos dos empregos, 
consistindo atualmente na Deliberação n.º 46 do COC, de 23 de janeiro de 2012.

Recentemente, o PECS tem sido objeto prioritário de discussão 
no processo de negociação coletiva com os sindicatos representantes dos 
trabalhadores da FESF-SUS.

2.3 Potencial da Iniciativa
A proposta de uma carreira de abrangência estadual, de caráter 

celetista, com inclusão de vantagens remuneratórias, oferta de segurança 
jurídica e mobilidade para os trabalhadores, auxilia na garantia perspectiva 
para os trabalhadores, e traz ainda outras possibilidades:

•	 Combater	 o	 mercado	 predatório,	 a	 instabilidade	 das	 equipes	
e as relações precárias de trabalho através da constituição de 
uma regulação pública, transparente e democrática da seleção, 
distribuição, mobilização, formação, educação, progressão, 
avaliação e remuneração dos trabalhadores de saúde.

•		 Investir	 nos	 trabalhadores,	 desprecarizando	 as	 relações	
de trabalho, reconhecendo e garantindo todos os direitos 
trabalhistas, produzindo mais segurança institucional;

•		 Democratizar	a	participação	nas	decisões	relacionadas	à	gestão	
do trabalho e da educação na saúde, valorizando a carreira de 
saúde da família, atuando com prioridade na formação e na 
educação permanente, almejando fortemente a satisfação dos 
trabalhadores;

•	 Fixar	 estes	 profissionais	 garantindo	 longitudinalidade	 e	
qualidade do cuidado, vínculo com os usuários e a comunidade, 
envolvimento institucional, consolidação do trabalho em equipe 
e resultado progressivo do esforço de educação permanente;

•		 Qualificar	a	gestão	do	processo	de	trabalho,	a	gestão	da	educação	
e do trabalho em saúde no âmbito municipal de modo a avançar 
na transformação efetiva do modelo tecno-assistencial.



86

VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDEPrêmio 2012/2013

2.4 Caráter Multiplicador
A ampliação de municípios contratualizados com a FESF-SUS 

possibilitará a ampliação de oferta de mobilidade dos trabalhadores entre 
os postos de trabalho e favorecerá as políticas de promoção da equidade 
no financiamento da instituição. A possibilidade de inclusão do governo 
federal no convênio de cooperação técnica hoje firmado entre municípios 
baianos e governo do estado da Bahia permitirá a participação da União nas 
políticas e no financiamento da FESF, demandando serviços e participando 
dos mecanismos de gestão compartilhada da fundação.

O processo de negociação coletiva com os sindicatos tem se 
caracterizado como muito fértil para ampliação das contribuições a revisões 
futuras do PECS, que devem ocorrer especialmente a partir da instalação de 
uma mesa local de negociação permanente do pra FESF-SUS, nos moldes da 
mesa nacional, e como base local da mesa estadual.

Atualmente a aposta na regionalização da carreira está fazendo 
parte do escopo do projeto Baixo Sul, que prevê a contratualização dos 
municípios dessa região da Bahia, hoje composto por 16 cidades. Destes, os 
municípios que contratualizarem terão a oportunidade de experiênciar uma 
proposta que busca o provimento e fixação de profissionais e de qualificar 
as ações da gestão e da atenção a saúde. Hoje já são 30 equipes de saúde 
destes municípios que manifestaram interesse na adesão e a implantação 
da Residência Médica e Multiprofissional em saúde da família tendem a 
contribuir com a melhoria das ações de saúde nessa região.

3 RESULTADOS 

Foram realizados dois concursos públicos (um para todos os empregos 
e um segundo apenas para médicos e contadores), com grande procura 
dos candidatos (mais de 13 mil trabalhadores inscritos). Atualmente 386 
trabalhadores pertencem ao quadro de concursados da FESF-SUS, 122 
trabalhadores progrediram por antiguidade em 2012 e 107 em 2013 e 60% 
dos trabalhadores aptos para sua primeira progressão por mérito e 00 estão 
em processo para recebimento da gratificação por titulação.

O PECS está implantado há mais de quatro anos e estamos na etapa 
de fechamento do primeiro ciclo de todas as progressões e gratificações, ou 
seja, neste ponto temos experienciado todas as etapas do primeiro PECS 
instituído para os trabalhadores FESF-SUS.  
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Como é desejável para qualquer Plano de Carreira, estamos em processo 
de revisão do PECS através de uma consultoria com Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal (IBAM). Nesta revisão, pretende-se remodelar 
a proposta do PECS/FESF-SUS ampliar os empregos para contemplar as 
atuais necessidades da FESF diante da ampliação do seu escopo de serviços, 
reformular a descrição dos que constam atualmente e revisar as faixas salarias 
onde se encontram cada emprego, dentre outras coisas.    

Neste quarto ano de carreira de implantada, a FESF-SUS encontra-se 
na seguinte situação no que se refere à carreira. 

Em setembro de 2014 tínhamos 386 empregados na carreira. Destes: 

Progressão por Antiguidade:

•	 122	progrediram	em	2012;

•	 107	progrediram	em	2013;

•	 74	progrediram	a	primeira	vez	em	2014;

•	 53	progrediram	por	antiguidade	pela	segunda	vez	em	2014;	

Progressão por Mérito:

•	 	60%	dos	trabalhadores	aptos	passaram	sua	primeira	progressão	
em 2013 – 29 trabalhadores;

•	 55	aptos	para	progredirem	em	2014	

Gratificação por titulação

•	 115	empregados	apresentaram	títulos	para	serem	gratificados.	

Além disso, realizamos seis edições do PIQ e com a sétima edição em 
andamento.

Junto aos municípios, ampliou-se qualidade da atenção em 
indicadores do PMAQ, com melhor desempenho que a média da Bahia, 
conferindo ainda mais legitimidade ao apoio institucional oferecido às 
equipes da assistência e à gestão municipal. 

Realizou também um acordo coletivo com todos os sindicatos que 
representam as categorias profissionais da FESF. 

A FESF faz uma aposta no potencial educativo dos espaços de 
trabalho. Assim, busca estimular e proporcionar a produção de encontros, 
além de dar visibilidade aos que já são produzidos a todo tempo no dia a dia 
do trabalho em saúde. Utiliza alguns dispositivos de Educação Permanente 
como, por exemplo a Formação Inicial dos Trabalhadores e tem parceria 
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com diversas instituições para a oferta de cursos em áreas de interesse 
dos empregados. A FESF-SUS, através de um regulamento próprio, abre 
a possibilidade de liberação de até 20% da carga-horária de trabalho para 
dedicação a atividades de formação em cursos pertinentes à função ocupada, 
mediante avaliação de viabilidade pela chefia imediata.

4 CONCLUSÃO

Para a FESF-SUS, a experiência vivenciada nesses pouco mais de quatro 
anos, apontou para horizontes de fortalecimento da relação da instituição 
com o trabalhador, tendo este como sujeito no desenvolvimento de todo 
processo. A riqueza de instrumentos, mecanismos de acompanhamento, 
normatizações e regulamentações desenvolvidas e validadas através desse 
coletivo em ato demonstram que as possibilidades de acompanhamento da 
carreira são inúmeras, mas que o fator mais importante é a garantia de 
desenvolvimento do trabalho e do trabalhador.    

Trata-se de uma experiência exitosa, com grande potencial de 
fortalecimento a partir da ampliação da atuação da instituição, de notável 
potencial de multiplicação e com uma riqueza de proposições, instrumentos, 
mecanismos, políticas específicas e regulamentações dignas de estudo.
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1 INTRODUÇÃO

O Município de Uruguaiana tem uma média de 632 trabalhadores 
na Secretaria Municipal de Saúde, o município ainda não possui um Plano 
de Carreira, Cargos e Vencimentos (PCCV) implantado para esta classe. 
Tentativas de implantação de PCCV já existiram, porém não tiveram 
seguimento.

No mês de Junho do corrente ano foi iniciado um movimento para 
elaboração e implantação de um PCCV-SUS no município, com este busca-
se amadurecer as ideias a fim de torná-las aplicáveis a prática profissional 
bem como tornar o projeto viável e pronto para implantação. Para tal foi 
demandada a necessidade de constituir uma comissão permanente paritária 
entre trabalhadores e gestores do SUS de Uruguaiana.

Um plano de carreira e cargos é uma maneira de criar padrões e normas 
para regularizar e formalizar a força de trabalho dos trabalhadores. Apoiada 
na diretriz de número nove da Política Nacional de Promoção da Saúde do 
Trabalhador do Sistema Único de Saúde- SUS, destaca-se a estimulação a 
adoção de Planos de carreira, cargos e salários nos órgãos do SUS, a fim de 

1 Bacharel em Filosofia, Sanitarista - Especialista em Saúde Mental Coletiva (URCAMP), Especialista em Humanização de Atenção e 
Gestão do SUS (UFRGS) - Coordenadora do CAPS II e Consultório na Rua. Preceptora PET Saúde Mental (UNIPAMPA/MS). E-mail: 
narastk@yahoo.com.br
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garantir um instrumento que aperfeiçoe a gestão, a capacidade técnica, o 
desenvolvimento e a valorização dos trabalhadores (BRASIL, 2006a).

A valorização do Trabalhador é um dos pontos fundamentais da 
Política Nacional da Humanização (PNH). 

A PNH ressalta que no processo de trabalho em saúde as instituições 
devem ser espaços de produção de bens e serviços para os usuários, e 
também espaços de valorização do potencial inventivo dos sujeitos que 
trabalham nessas instituições/serviços: gestores, trabalhadores e usuários. 

A gestão coletiva das situações de trabalho é critério fundamental 
para a promoção de saúde. Trata-se de compreender as situações nas quais os 
sujeitos trabalhadores afirmam sua capacidade de intervenção no processo 
de tomada de decisões no âmbito das organizações de saúde (BRASIL, 2008). 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A comissão permanente de elaboração e implantação do plano foi 

constituída de maneira paritária a partir dos trabalhadores e gestores que se 
dispuseram de maneira voluntária a fazer parte do grupo, esta comissão é 
multiprofissional e também conta com apoiadores. Os membros da comissão 
participaram de cursos, treinamentos e reuniões preparatórias sobre gestão, 
Plano Municipal de Saúde e Plano de Carreira.

O PCCV-SUS de Uruguaiana objetiva abranger todos os trabalhadores 
do SUS independente de seu regime de trabalho, o que deixa homogêneo. 

O processo de elaboração e implantação do plano de carreira, cargos 
e vencimentos do SUS, é bastante longo, deve obedecer às diretrizes do SUS 
e atender as demandas de discussões na esfera da saúde do município. 

Utilizamo-nos de pesquisa bibliográfica e pesquisa na legislação 
vigente do município. 

2.2 Comissão Permanente
Da instituição da comissão quando da inscrição do trabalho no 

Prêmio INOVA SUS Carreira, esta comissão teve continuidade com o inicio 
de novo governo municipal. Respeita-se a composição multiprofissional 
de forma paritária. Os estudos aprofundaram com o encaminhamento ao 
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chefe do poder executivo para analise jurídica e previdenciária. 

2.3 Ações Desenvolvidas
Como plano de ação objetivamos formar uma comissão permanente 

e multiprofissional de estudo englobando trabalhadores e gestores da saúde 
para a elaboração e implantação do Plano de Carreira, Cargos, e Vencimentos 
do SUS, neste grupo acontecem discussões e estudo com objetivo de 
elaborar coletivamente o projeto que será debatido posteriormente com 
representações dos trabalhadores, Câmara Municipal de Vereadores e 
Conselho Municipal de Saúde, e em seguida ser apresentado ao gestor 
municipal.

Foi realizado um censo para saber qual é a real situação dos 
trabalhadores da saúde em relação a sua ocupação dentro da Secretaria 
de Saúde e sua evolução na carreira. Este censo será analisado pela 
comissão permanente e nos dará subsídios para assegurar a importância da 
implantação do PCCV do SUS no município.

O PCCV-SUS está sendo desenvolvido a partir das diretrizes para a 
instituição de Planos de Carreira, Cargos e Salários no Âmbito do Sistema 
Único de Saúde, leis trabalhistas da constituição e no Protocolo n° 006/2006 
da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS (BRASIL, 2006b). 

O grupo de trabalho foi subdividido em quatro subgrupos, que tem 
como finalidade estudar profundamente cada tema que lhe é designado, 
e depois agir como facilitadores no momento da troca grupal dos 
conhecimentos, os subgrupos tem funções separadas, mas quando dentro 
do grande grupo todos devem compartilhar os saberes.

Apresentação ao conselho municipal de saúde da proposição do 
PCCS – SUS.

Solicitação de estudo atuarial, para constituição de fundo 
previdenciário para os trabalhadores do município.

2.4 Potencial da Iniciativa
A constituição da comissão permanente, bem como a elaboração 

e implantação do PCCV-SUS vem corroborar com a valorização dos 
profissionais da saúde, uma vez que estes profissionais são ouvidos e tem 
suas necessidades atendidas tendem a sentir-se mais motivados a trabalhar, 
o que reflete no atendimento aos usuários do SUS.

Se pensarmos na esfera municipal, no momento que tivermos um 
PCCV-SUS implantado o número de novos profissionais que irão procurar 
o município para trabalhar e residir tende a aumentar, o que irá influenciar 
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diretamente na economia total do município e no aumento de mão de obra 
na área da saúde. 

2.5 Caráter Multiplicador
A busca constante pela valorização e participação dos trabalhadores 

no processo produtivo da gestão é uma das potencialidades que são mais 
trabalhadas no processo de elaboração e implantação do PCCV-SUS, 
pensamos que com os trabalhadores e gestores trabalhando em conjunto 
podemos obter inúmeros ganhos para a saúde pública, uma vez que os 
trabalhadores estiverem sendo ouvidos e os gestores pactuarem acordos 
com os trabalhadores a fim de qualificar a assistência em saúde teremos os 
subsídios para que o plano se mostre cada vez mais importante e potencial 
para a Secretaria Municipal de Saúde. 

No processo de elaboração do plano ainda não encontramos nenhum 
ponto dificultador, mas pensamos que no momento de discussão com 
os representantes dos trabalhadores da saúde, da Câmara de Vereadores 
e do Conselho Municipal de Saúde encontraremos algumas dificuldades, 
pois teremos pontos de vista diferentes o que de certa forma pode ser 
contributivo para a elaboração do plano. 

Durante o processo de elaboração do PCCV-SUS no que tange os 
vencimentos foram realizados estudos de impacto financeiro para aferir 
a viabilidade financeira da implantação do plano, adequamos a tabela de 
acordo com o referencial de orçamento que temos no município, afim não 
termos embate na questão orçamentária. 

Nos últimos quatro anos em Uruguaiana podemos constatar um 
aumento do orçamento total da Secretaria Municipal de Saúde, perfazendo 
uma média de 19% de investimento em saúde ao ano, além dos recursos 
vinculados.

Em valores podemos afirmar incremento na ordem de 10.000.000,00 
de reais/ano que são suficientes para iniciarmos as discussões referentes ao 
plano.

Atualmente temos despesa de pessoal/ano no valor de 11.083.829,32 
estimados e uma projeção de implementação do plano em cinco anos tendo 
impacto de 20% no primeiro ano. É importante ressaltar que para termos 
ações concretas que tragam efetivas melhorias aos municípios é fundamental 
falarmos em financiamento efetivo da saúde pública no Brasil, pelos Estados 
e pela União.
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Enquanto os recursos forem disponibilizados de forma escassa e 
como incentivos os municípios continuaram fragilizados.

Um exemplo ou modelo que podemos trazer para discussão é o PMAQ 
que apesar de modesto em relação a valores e/ou sua abrangência, embora sua 
proposta seja atenção básica, identificamos como um modelo que poderíamos 
ampliar para todos os trabalhadores e serviços de saúde (BRASIL, 2011).

3 RESULTADOS 

Em todo processo de elaboração e implantação do PCCV-SUS de 
Uruguaiana, pensamos na valorização dos trabalhadores e na desprecarização 
da situação de trabalho dos mesmos.

A elaboração coletiva deste plano serve para que as classes de 
trabalho na saúde sejam empoderadas e estimuladas a promoverem saúde e 
mudanças dentro se seus ambientes de convívio e trabalho. 

Nossa região tem uma característica marcante por ser uma região de 
fronteira internacional com a Argentina e por ser distante das metrópoles.

O que pode resultar na perda de trabalhadores da saúde, em virtude 
da distancia que alguns percorrem para que possam fazer atualizações 
e especializações, neste caso a distancia é dificultadora na busca dos 
profissionais por qualificação.

4 CONCLUSÕES

Com a implementação do PCCV-SUS teremos ferramentas para 
oferecer uma melhor condição para os trabalhadores, como por exemplo, 
em relação às qualificações, direitos legais de afastamento para estudo e 
evolução na carreira.

Este é apenas um dos pontos que os PCCV-SUS propõe, exemplificamos 
por ser uma das situações presentes em nossa realidade.

Com tudo, afirmamos que o apoio do Ministério da Saúde neste 
processo é fundamental, para que possamos ter subsídios e apoio necessário 
nos momentos de discussões com a Rede de Saúde e com o Poder Executivo 
Municipal.
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Este apoio pode-se receber quando do Prêmio Inova SUS Carreira, 
onde diversos trabalhos foram inscritos e nosso município Uruguaiana, teve 
a premiação. 

Em todo processo de elaboração e implantação do PCCV-SUS de 
Uruguaiana, pensamos na valorização dos trabalhadores e na desprecarização 
da situação de trabalho dos mesmos.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho na saúde, ao longo da criação do SUS, é tema central e 
prioritário na pauta de debates no cenário nacional e local, em diferentes 
espaços de discussão com gestores, trabalhadores e usuários, sendo estratégia 
prioritária para a efetivação do Direito à Saúde.

No contexto das discussões e das transformações no mundo do 
trabalho na saúde, o Ministério da Saúde, com a criação da Secretaria de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, em 2003, orienta, por meio do 
Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde e da Mesa 
Nacional de Negociação Permanente do SUS, políticas para a valorização 
do trabalho e do trabalhador, com publicação das diretrizes para Planos de  
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Cargos e Carreiras, vínculos de trabalho com proteção social, negociação das 
relações de trabalho, capacitação e educação permanente, humanização da 
qualidade do trabalho e saúde do trabalhador, entre outros (BRASIL, 2006).

Com esse olhar, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (SEMSA 
Rio Branco), cria em abril de 2009 o Departamento de Gestão de Pessoas, 
com as áreas de Gestão do Trabalho, Educação na Saúde e Humanização,  
por meio da Portaria GS nº 050/2009 (ACRE, 2009a), que desde então vem 
promovendo de forma integrada com as três áreas, o desenvolvimento e 
qualificação dos trabalhadores da saúde, gestores e usuários no âmbito da 
SEMSA. Ainda em 2009, em 22 de dezembro, o Departamento é inserido 
na estrutura organizacional da SEMSA, por meio da Lei nº 1.790/2009 
que “Dispõe sobre a organização da Secretaria Municipal de Saúde, sua 
estrutura: dá nova redação ao Art. 75 e anexo da Lei Municipal nº 1.571 de 
08 de novembro de 2009 e dá outras providências” (ACRE, 2009b).

 Em 2011, o departamento desempenhou papel importante na 
reformulação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração, dos servidores 
públicos municipais, com a apresentação de propostas, tendo como 
referência os princípios e diretrizes da NOB/RH-SUS (BRASIL, 2005) e o 
Protocolo 006/2006, que aprova as Diretrizes nacionais para instituição de 
PCCS no âmbito do SUS (BRASIL, 2006).

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Historicamente, o processo de construção e discussão dos Planos de 

Cargos e Carreiras dos servidores municipais, é desenvolvido pela Secretaria 
de Administração do município de Rio Branco. Para contextualizar, é 
importante descrever os processos adotados anteriormente à aprovação da 
Lei do PCCR municipal vigente.

O primeiro Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS dos servidores 
públicos da prefeitura de Rio Branco foi instituído por meio da Lei nº 1.342 
de 23 de março de 2000 (ACRE, 2000), o qual, em seu Capítulo IV, dispõe 
em quatro artigos sobre os servidores da saúde, num total de 169 artigos. 
O Plano define as regras gerais referentes ao provimento, enquadramento, 
progressão, disciplina e tabela de salários. Neste momento os servidores 
municipais são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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Na elaboração deste Plano, não houve a participação significativa 
dos trabalhadores da saúde, por meio dos seus sindicatos, já que a gestão à 
época não reconheceu a representação sindical dos sindicatos existentes no 
período de criação do PCCS municipal, negociando somente com aqueles 
com Carta Sindical. Desta forma, o Sindicato dos Odontologistas do Acre, 
que contava com aproximadamente 12 servidores no quadro da prefeitura, 
foi o único considerado apto pela gestão, para participar das discussões, 
sem no entanto conseguir defender os interesses dos trabalhadores da 
saúde, por serem minoria.

Em linhas gerais, o então PCCS definiu: o Vencimento Base com  
carreira horizontal e progressão automática por tempo de serviço de 3/3 
anos; Gratificação para os profissionais que atuavam na Atenção Básica, 
contemplando 11 (onze) categorias profissionais de nível médio e superior; 
e adicional de titulação para cursos extra-curriculares, especialização, 
mestrado, doutorado e residência. Esta lei, com vigência até 2009, sofre 
várias alterações ao longo de 06 (anos) entre 2000 e 2007, porém sem 
mudanças significativas para a área da saúde.

No ano de 2005, assume a gestão municipal o Prefeito Raimundo 
Angelim (Partido dos Trabalhadores) que teve como marca em sua 
administração, a Participação Social, quando criou 11 (onze) regionais 
administrativas no município com os Conselhos das regionais que contavam 
com a participação de gestores e representantes dos movimentos sociais e 
comunitários, com o objetivo de descentralizar os espaços de decisão da 
gestão municipal, até então existentes (LIMA et. al., 2013). Na área da 
saúde, o processo de negociação c é fortalecido, com a participação dos 
sindicatos da área, nas discussões de interesse do servidor público municipal.

Em dezembro de 2009, a Prefeitura instituiu o Regime Próprio de 
Previdência, Lei nº 1.793/2009 (ACRE, 2009c), o Regime Estatutário do 
Servidor Público Municipal, Lei nº 1.794/2009 (ACRE, 2009d) e o Plano 
de Cargos Carreira e Remuneração da Administração Direta, Lei nº 1.795, 
(ACRE, 2009e), revogando-se as disposições contrárias, a Lei nº 1.342/2000 
que regulamentava os direitos e deveres do servidor municipal, ou seja, 
toda e regulamentação em única legislação municipal. Com a legislação 
vigenteos servidores públicos do município de Rio Branco, passam a 
ser regidos por três leis especificas: umaregulamentando a previdência 
com Regime Próprio através do RBPrev, uma regulamentando o regime 
estatutário e uma regulamentando sua carreira no serviço e os empregos 
são transformados em cargos públicos.
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A legislação que trata do PCCR, entrou em vigor em abril de 2010, 
com 62 (sessenta e dois) artigos, que dispuseram sobre o enquadramento, 
criação e extinção de cargos e funções; estabeleceram critérios para promoção 
e progressão, definindo as escalas de vencimento; e, estabelecendo as regras e 
“ações específicas para o desenvolvimento de recursos humanos e a valorização 
dos servidores efetivos e estáveis da administração pública direta”.

Apesar da criação do Departamento de Gestão de Pessoas, datar de 
abril de 2009, por meio de Portaria do gabinete do secretário, regulamentada 
na mesma data da criação do regime próprio, dezembro de 2009, a 
comissão de negociação para elaboração do Plano, contou somente com 
a participação da Secretaria de Administração, Secretaria de Articulação 
Política e Procuradoria Jurídica do município, representando a gestão 
municipal, e os sindicatos da área da saúde e do sindicato dos servidores 
públicos municipais, representando os trabalhadores.

No capítulo IV, que trata dos servidores da saúde, foram 
regulamentados: os grupos e cargos que compõem o quadro da secretaria; 
a jornada de trabalho de 20 e 30h exceto aos profissionais das equipes 
de saúde da família; as gratificações da atenção básica incluindo quatro 
categorias profissionais de nível superior e a de saúde da família; além do 
adicional de titulação anteriormente regulamentados.

Em seu Título IV, o PCCR, regulamenta as vantagens pecuniárias, 
divididas em verbas permanentes e transitórias, com as gratificações da 
atenção básica e saúde da família, compondo as verbas transitórias, o 
que não garante o direito em caso de afastamentos e incorporação para 
efeito de aposentadoria. Assim, alguns servidores, poderiam sofrer redução 
de 50% a mais de100% em seus vencimentos, dependendo da categoria 
profissional, quando do afastamento de suas funções, inclusive no gozo da 
licença prêmio.

Em 2012, é realizada uma nova revisão da Lei, desta vez, com a 
participação do Departamento de Gestão de Pessoas, convidado para 
apresentar propostas para área da saúde. Após um amplo processo de 
discussão e negociações com as entidades sindicais, a proposta é aprovada, 
com alterações consensuadas entre a gestão e sindicatos, dando origem à 
Lei nº 1.892, de 03 de abril de 2012 (ACRE, 2012).

Importante ressaltar que a proposta apresentada para a saúde, 
foi orientada pelas Diretrizes Nacionais para a instituição de Planos de 
Carreira, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde - PCCS 
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SUS (BRASIL, 2006) e apesar de não ser um plano específico para o setor, 
o Capítulo da saúde e demais capítulos que abrangem todos os servidores 
da administração direta, atendem aos princípios das diretrizes nacionais.

Outro ponto que merece destaque, é que a saúde apresentou uma 
proposta de desenvolvimento na carreira, para além da progressão até 
então praticada, reformulando a tabela de vencimentos com Progressão 
Horizontal que vai do nível A a L, automática com crescimento de 3% a 
cada 03 anos e a Promoção Vertical do Nível I ao VII, com crescimento de 
4% a cada 04 anos, condicionada a critérios de avaliação de desempenho 
por comissão paritária e ao cumprimento de alguns requisitos já definidos 
no plano. Essa proposta, não só foi aceita para os profissionais da saúde, 
mas também foi ostensiva à todos os servidores públicos da administração. 
Além disso, a criação da titulação por cursos técnicos e pós-técnicos, para 
os grupos 1, 2 e 3, respectivamente nível fundamental, médio e técnico.

2.2 Ações Desenvolvidas
O processo de revisão do PCCR tem início com a formação 

da comissão de governo composta pela Secretaria de Administração, 
Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, 
Coordenação Política, Procuradoria Jurídica do Município e RBPrev, com a 
participação de gestores da secretaria de saúde e de outras áreas.

Definidos os representantes da equipe de gestão, foi realizada a 
primeira reunião com os sindicatos para indicação de seus representantes e 
apresentação da metodologia proposta. Neste momento, foi solicitado que 
apresentassem as propostas das categorias representadas, para dar início as 
rodas de conversa de negociação. Paralelamente as gestões das secretarias 
de saúde e de outras, secretarias elaboram as propostas específicas por área, 
a serem apresentadas aos sindicatos.

Na primeira roda de negociação com os sindicatos, os mesmos 
apresentaram suas propostas para análise dos impactos financeiros e 
viabilidade pela equipe da gestão. Essa análise foi realizada pela Secretaria 
de Administração, Finanças e Planejamento, em conjunto com as secretarias 
com maior número de servidores, como a Educação e a Saúde. As propostas 
foram analisadas considerando ainda aspectos jurídicos e previdenciários, 
orientados por diretrizes e políticas específicas das respectivas áreas.

Na área da saúde, as propostas apresentadas pela gestão atendeu à 
maioria das expectativas dos sindicatos, sendo que algumas delas como a 
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criação de carreira vertical, criação de alguns adicionais e novos cargos, 
não foram apresentadas como proposta pelas entidades representativas da 
classe trabalhista. 

Após análise dos impactos e viabilidade, foram definidas as linhas 
gerais do plano, iniciando as rodas de conversas por áreas específicas, com a 
participação do secretário da pasta, além da gestão de pessoas, objetivando 
atender as diretrizes do PCCS SUS. Consensuadas as propostas entre gestores 
e trabalhadores, os sindicatos realizaram assembléias para aprovação das 
categorias. A seguir, o projeto foi encaminhado para votação na Câmara 
Municipal, sendo aprovado por unanimidade, passando a vigorar a partir 
de 03 de abril, do mesmo ano.

Em linhas gerais, a metodologia utilizada pela comissão no processo, 
envolveu as seguintes ações:

1. Estudo da legislação municipal vigente;

2. Análise de PCCR’s de outras capitais;

3. Análise das propostas apresentadas pelos sindicatos;

4. Reuniões gerais e setoriais com os sindicatos;

5. Estudo do impacto dos reajustes na Folha de Pagamento e Lei de 
Responsabilidade Fiscal;

6. Elaboração do Projeto de Lei;

7. Apresentação e aprovação na Câmara de Vereadores;

8. Sanção da Lei.

2.3 Potencial da Iniciativa
A experiência desenvolvida possibilitou:

1. A construção de nova estrutura de tabela criando carreira com 
progressão e promoção; 

2. A correção de distorções nos vencimentos base e gratificações; 

3. A criação de novos cargos para atender as demandas do mundo 
do trabalho e serviços oferecidos;

4. O alinhamento da legislação municipal: Lei Orgânica, Lei do 
Regime Jurídico Único; PCCR e RBPrev;

5. A criação de carreiras para servidores com especialização no 
provimento do cargo.
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2.4 Caráter Multiplicador 
A relação de confiança entre gestores e trabalhadores, estabelecida 

no processo de negociação possibilitou a escuta das representações 
sindicais e as pactuações dos processos, compartilhando as possibilidades e 
fragilidades, com decisões coletivas a partir da capacidade da gestão, com 
a corresponsabilização dos sujeitos, entendendo que o serviço públicos 
tem limitações financeiras e que a transparência na utilização dos recursos 
públicos é fundamental garantia da continuidade dos processos democráticos 
e avanços ocorridos que atendam as necessidades do coletivo.

É essencial a criação de espaços coletivos com processos de negociação 
que fortaleçam a gestão participativa, corresponsabilizando e possibilitando 
a autonomia dos sujeitos.

3 RESULTADOS 

Como resultados destacamos a valorização do trabalho e do 
trabalhador, que se reflete na satisfação do trabalhador do SUS no exercício 
de suas funções no cargo, ao visualizar no Plano, possibilidades de promoção 
e progressão a partir de sua qualificação e desempenho na carreira pública. 

Vinculadas a outras políticas e diretrizes de valorização do trabalho 
na saúde, o PCCR vigente promove a satisfação e responsabilização do 
servidor com o processo de trabalho desenvolvido, fortalecendo o vínculo 
entre gestores/trabalhador/usuário.

Como resultados desse processo destacam-se:

1. Criação de carreira vertical, com critérios de promoção de 4/4 
anos;

2. Incorporação das verbas de gratificação de Atenção Básica, 
Vigilância em Saúde e Estratégia de Saúde da Família, às verbas 
permanentes, sendo base para a aposentadoria;

3. Criação de carreiras para profissionais cujo requisito para 
provimento no cargo seja especialidade (Grupo 5 - A) ou 
residência (Grupo 5 - B);

4. Criação dos cargos de Terapeuta Ocupacional, Educador 
Físico e Gestor em Saúde Pública - requisito para provimento 
bacharelado em Saúde Coletiva, no quadro da saúde;
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5. Criação da carreira específica para Agente Comunitário de 
Saúde, Agente de Controle de Zoonoses e Agente de Endemias;

6. Criação do Adicional de Direção de Unidade de Saúde da 
Família;

7. Criação do Adicional de Atenção à Saúde na área rural;

8. Inclusão de todas as categorias profissionais da saúde na 
gratificação da atenção básica;

9. Reajuste nas gratificações da Estratégia de Saúde da Família e 
Adicional de Vigilância em Saúde.

10. Criação do Adicional de Titulação de 30% por título de 
especialista na modalidade de residência em medicina de família 
e comunidade e residência multiprofissional em saúde da família, 
além das titulações já existentes , de cursos extracurriculares 
(5%), especialização (7,5%), mestrado (10%), doutorado (15%) 
e reajuste na titulação das residências (20 para 25%); e

11. Criação da Titulação de 5% para curso Técnico para os 
profissionais dos grupos 1e 2 (nível fundamental e médio) e Pós 
Técnico para profissionais do grupo 3 (nível técnico).

4 CONCLUSÃO

A criação do Departamento de Gestão de Pessoas no organograma 
da SEMSA Rio Branco, diretamente vinculado ao gabinete do secretário, 
foi fator decisivo para o reconhecimento da importância da área no 
âmbito da administração municipal, possibilitando a participação ativa 
dos gestores da saúde, com o olhar para as diretrizes do PCCS SUS. O 
processo de negociação desenvolvido na reformulação do PCCR municipal, 
estabelecendo uma relação de confiança e respeito mútuo, foi o caminho 
para a inclusão dos trabalhadores nas decisões que refletem na sua vida no 
trabalho e fora dele, dando maior credibilidade ao movimento, fortalecendo 
a gestão participativa.
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1 INTRODUÇÃO

 Em Sobral, desde 1999, a formação pós-graduada na modalidade 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF) vem sendo 
desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde através da Escola de 
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS), com a 
finalidade de aproximar a formação profissional em saúde da realidade 
social e do trabalho no SUS, qualificando os profissionais para atuarem 
no sistema de saúde. Nesse sentido, o Programa de RMSF do município 
tem como macros objetivos a construção de novas tecnologias na Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e ainda a sistematização do fazer multiprofissional 
e de núcleo com vistas à promoção da saúde. A RMSF compreende um 
corpo discente composto por 30 profissionais de 10 categorias diferentes 
(Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional) e  
 
1 Professor de Educação Física, Mestre em Saúde da Família (UFC), Especialista com caráter de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família (EFSFVS), Docente do curso de Educação Física (UVA), Preceptor de Educação Física na RMSF e Técnico Cuidador 
do WEB-SIREMU (EFSFVS).

2 Psicólogo, Doutor em Educação (Universidade Del Mar), Pró-Reitor Adjunto de Extensão (UVA), Assessor Pedagógico (EFSFVS).
3 Enfermeira, Doutora em Enfermagem (UFC), Pró-reitora de Extensão e Cultura (UVA)
4 Assistente Social, Mestre em Ensino na Saúde (UECE), Especialista com caráter de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

(EFSFVS), Coordenadora da RMSF, Coordenadora de Ensino  (EFSFVS)
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* Prefeitura Municipal de Sobral - Rua Viriato de Medeiros, 1250, bairro Centro, Sobral/CE, CEP: 62.011-060, Tel: 3614-9039. Link: 
www.sobral.ce.gov.br
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um corpo docente composto por 14 tutores e 10 preceptores. Preocupados 
com uma melhor organização do fazer colaborativo nas ações de campo 
e de núcleo dos residentes, o município de Sobral/CE tem investido na 
sistematização, no registro e na discussão dos processos de trabalho do 
residente.  A partir dessa necessidade, em 2011 foi implantado o Sistema 
de Informação da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (Web-
SIREMU). No período de implantação do sistema a RMSF encontrava-se 
com a 8ª turma em desenvolvimento, sendo um período experimental para 
a proposta. A partir da turma seguinte, foi efetivado enquanto referência 
para registro de dados e sistematização de informações sobre a atuação 
do residente nos cenários de prática. O Web-SIREMU se configura como 
uma tecnologia que organiza de maneira informatizada e online as ações 
desenvolvidas pelos residentes, que provê informações de suporte à equipe 
multiprofissional, às categorias, à COREMU, à EFSFVS, à Atenção Básica, 
bem como possibilita devolutivas para o Conselho Municipal de Saúde. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
Quanto aos sujeitos envolvidos além dos residentes a partir das ações de 

atenção à saúde na ESF, temos os usuários atendidos pelos residentes, o corpo 
docente da RMSF no acompanhamento pedagógico em serviço, os gestores 
da educação e do trabalho em saúde, e ainda os conselheiros de saúde. Em 
relação à sua amplitude o Web SIREMU apresenta registros e informações 
mensais referentes às articulações intrasetoriais (setor saúde) e intersetoriais 
a partir da demanda dos serviços da Atenção Básica (AB). O registro das 
informações é feito mensalmente por cada residente, em formulário de 
cada categoria profissional.  Posteriormente as informações são inseridas na 
Web SIREMU, onde são produzidos relatórios que possibilitam visualizar a 
atuação dos residentes nos territórios da ESF, seja em ações de campo ou de 
núcleo. Todas as informações geradas pela Web SIREMU são oriundas das 
tecnologias leve e leve duras conforme o referencial proposto por Merhy 
e Franco (2003), utilizadas pelos residentes na organização dos serviços 
das equipes de residentes com demais profissionais da AB, tais como ações 
de matriciamento, Projeto Terapêutico Singular (PTS), compartilhamentos 
de casos, intervisitas, intergrupos, educação permanente, intervenções nas 
rodas do Centro de Saúde da Família, ações coletivas, atividades de núcleo 
e articulações com a rede (SILVA et al., 2012).
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Os relatórios produzidos são analisados e problematizados, 
utilizando-se de metodologias ativas de aprendizagem, e embasam propostas 
de intervenção que contribuam para ampliar e qualificar a atuação dos 
residentes. Assim, a análise das informações da Web SIREMU com docentes, 
discentes, gestores e conselheiros de saúde desencadeia o monitoramento 
das possibilidades e fragilidades nas ações de caráter prático na RMSF, 
trazendo importantes indicativos de realinhamento das práticas e das 
discussões teórico-práticas necessárias. 

2.2 Ações Desenvolvidas
A efetivação da Web SIREMU se dá através das seguintes ações: 

realização de oficinas teórico-práticas a cada nova turma de RMSF, visando 
sensibilizar, vivenciar e apreender a importância da Web SIREMU; notificação 
diária dos atendimentos e ações realizadas pelos residentes; hospedagem do 
consolidado mensal na plataforma online; emissão de relatórios e análise 
semestral destes por categoria, por equipe multiprofissional, por residente 
e pelo programa em geral, conforme a figura 1 referente ao fluxograma 
do Web SIREMU; elaboração do planejamento estratégico e participativo; 
apresentação para gestão da AB, para o Conselho Municipal de Saúde, para 
a Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) e a disseminação 
dos resultados nos meios de comunicação.          

Figura 1 
Fluxograma do SIREMU da Residência Multiprofissional  

em Saúde da Família de Sobral/CE

      Fonte: Elaborado pelos autores.
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2.3 Potencial da Iniciativa
O Web SIREMU contribui para o monitoramento, a avaliação e o 

planejamento do trabalho interprofissional, de núcleo, a partir da demanda e 
ações atendidas pelos residentes, favorecendo a produção de aprendizagens 
significativas como a compreensão do matriciamento, a identificação das 
potencialidades e desafios do trabalho em equipe, a resignificação na 
atuação de núcleo e a auto reflexão do processo de trabalho do residente e 
do coletivo, possibilitando entre outras, o redirecionamento das estratégias 
de educação permanente em saúde no município. 

2.4 Caráter Multiplicador 
Para assegurar a continuidade da iniciativa, considerando o caráter 

político e técnico desta ferramenta para o Sistema de Saúde local, foi 
realizada a institucionalização da WEB SIREMU enquanto tecnologia da 
informação em saúde, pertencente ao Sistema Municipal Saúde Escola, 
bem como houve sua efetivação como parte do processo de avaliação do 
residente. Do mesmo modo, considerando a existência de vários programas 
de RMSF no Brasil a experiência do processo da WEB SIREMU Sobral 
tende a contribuir para o desenvolvimento e construção desta tecnologia 
em outros programas, bem como contribui para o Ministério da Saúde, 
enquanto instrumento de acompanhamento das produções de saúde dos 
residentes em RMSF em todo Brasil, possibilitando visualizar alguns aspectos 
quantitativos da relação entre o investimento feito pelo financiamento desta 
modalidade de formação e os resultados alcançados no âmbito da atenção 
à saúde e da formação profissional para o SUS.

3 RESULTADOS 

A WEB SIREMU se encontra em permanente processo de 
aperfeiçoamento desde 2011, considerando-se as necessidades de qualificar 
o registro das informações e seu potencial para reflexões sobre a prática 
e a formação na RMSF. Obteve importante apoio da Fundação Cearense 
de Apoio à Pesquisa (FUNCAP) na construção da plataforma. Atualmente 
está institucionalizado no Sistema Municipal Saúde Escola através da 
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS), 
que disponibilizou profissional da saúde para acompanhamento sistemático 
da WEB SIREMU. No ano de 2012 houve importantes contribuições: 
avaliação e reformulação da plataforma e seus fluxos no mesmo ano; 
validação pelo corpo docente e corpo discente da RMSF e pela direção da 
EFSFVS; implantação de oficinas de sensibilização; construção do instrutivo 
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norteador para utilização do sistema.  

Os principais resultados decorrentes da implantação da WEB 
SIREMU são a sistematização das atividades práticas dos residentes; a 
discussão do processo de trabalho dos mesmos, correlacionando com o 
cenário local e as discussões teóricas da RMSF; a oxigenação de atividades 
de campo e de núcleo e a ampliação das aprendizagens, que ocorrem na 
perspectiva da educação permanente em saúde; e a garantia de dados para 
subsidiar a discussão junto ao conselho municipal de saúde.  

Outro importante avanço foi a maior clareza quanto à contribuição 
da RMSF no âmbito da Atenção Básica, possibilitando a reorientação das 
práticas. Além destes resultados, a inserção de novas tecnologias (como 
intergrupo, intervisita, interconsulta) para acompanhamento a partir da 
WEB SIREMU na 9ª turma de RMSF evidencia a permanente análise do 
SIREMU com relação às vivências nos territórios e dialogo constante com os 
residentes. A WEB SIREMU tem ainda evidenciado importantes resultados 
relacionados à RMSF, dentre os quais se destacam os atendimentos quanto 
ao sexo. Observa-se no quadro 1 que em ambas as turmas o sexo feminino 
acessou em sua maioria as ações das equipes das duas turmas de RMSF 
80,9% e 73,29%.  Provavelmente esses dados decorram de uma maior 
participação das mulheres nos cuidados com a saúde.

Quadro 1 
Distribuição dos atendimentos por sexo realizados pelas 8ª e 9ª turmas de RMSF,  

respectivamente entre os períodos de Jan/Fev 2011/12 e Jul/Jun 2012/13, Sobral/CE

         Sexo 8ª Turma % 9ª Turma %

Masculino 2482 20,1 8083 26,71

Feminino 10579 80,9 22180 73,29

TOTAL GERAL 13061 100 30263 100
Fonte: Web SIREMU. Link: <http://siremu.designmidiadigital.com/site/logar.php>.

Entretanto, destaca-se a necessidade de construir e ou potencializar 
as estratégias para ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde. Essa 
análise fomentou a necessidade de elaboração de atividades que supram 
esta lacuna na atuação do residente. Em relação às ações de colaboração 
interprofissional a partir de tecnologias de matriciamento em saúde (vide 
quadro 2) aponta-se o compartilhamento de casos como exercício do 
cotidiano do trabalho dos residentes das duas turmas que corresponde a 
95,12% e 33,88%, respectivamente. Em relação ao PTS houve um registro 
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de 2,04% na 8ª turma e 1,37% na 9ª turma, consta-se que ambas as turmas 
incorporaram essa tecnologia, ao mesmo tempo se apresenta como desafio 
a sistematização de construção de PTS no cotidiano dos serviços. Em 
decorrência foram intensificadas os estudos e a atuação docente no sentido 
de instigar a realização de PTS com maior intensidade.

Quadro 2 
Distribuição das ações de matriciamentos da 8ª e 9ª Turmas de RMSF, respectivamente 

entre os períodos de Jan/Fev 2011/12 e Jul/Jun 2012/13, Sobral/CE

MATRICIAMENTOS 8ª Turma % 9ª Turma %

Compartilhamento de Casos 2610 95,12 1185 33,88

Projeto Terapêutico Singular 56 2,04 48 1,37

Educação Permanente 0 0 77 2,2

Intervenção nas rodas 78 2,84 180 5,14

Intergrupo 0 0 634 18,12

Interconsulta 0 0 770 22,01

Intervisita domiciliar 0 0 603 17,24

TOTAL 2744 100 3497 100
Fonte: Web SIREMU. Link: <http://siremu.designmidiadigital.com/site/logar.php>.

Sobre os arranjos multiprofissionais a partir das ações de 
matriciamentos, o quadro 3 destaca a categoria da Enfermagem em 
21,64% 8ª e 46,18% da 9ª turmas. Quanto às outras categorias: a inclusão 
do Agente Comunitário de Saúde nos registros do sistema (a partir da 9ª 
turma) mostrou 61,39% de participação; o profissional médico na ESF 
mostrou 2,29% na 8ª turma e 7,26% na 9ª turma; o cirurgião dentista 
apontou 0,65% na 8ª turma e 3,0% na 9ª turma. Evidencia-se o apoio que a 
equipe multiprofissional desenvolve com a equipe de referência com maior 
envolvimento das categorias de ACS e de Enfermagem. Possivelmente isso 
decorre da pouca fixação de médico na ESF e do não preenchimento de 
vagas de odontólogo na RMSF. Apresenta-se como desafio a articulação 
destes profissionais no trabalho interprofissional. Em relação aos arranjos 
interprofissionais das equipes de residentes observa-se um avanço nos 
registros com a 9ª turma (tabela 3). Este fato deve-se à incorporação do Web 
SIREMU no processo de avaliação e à construção de sentidos e significados 
sobre as fragilidades apontadas pelo sistema de informação como esteio do 
processo de trabalho.
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Quanto à tabela 4, referente às ações de núcleos na Abordagem 
Coletiva (AC) que é o numero de encontros realizados, corresponde 
a 29,15% na 8ª turma e 20% na 9ª turma.  Já a Abordagem Individual 
(AI) apresenta 70,85% na 8ª turma e 80% na 9ª turma. Percebe-se uma 
concentração na abordagem individual, possivelmente devido aos núcleos 
das categorias terem o componente da clínica desenvolvido em sua 
formação acadêmica, dadas as limitações da maioria dos cursos quanto às 
possibilidades de atuação interdisciplinar. Outro fator que pode influenciar 
tais dados são as necessidades de saúde do usuário que podem demandar uma 
atenção específica da categoria, gerando maior quantidade de atendimentos 
individuais para uma mesma situação. Nas ações coletivas é importante 
destacar que algumas categorias (ver o quadro 4) apontam em seu fazer 
ações coletivas sistemáticas. Assim, esse resultado mostrou a necessidade 
de identificar quais demandas poderiam ser cuidadas com abordagem 
coletivas, bem como fortalecer a inter-relação entre os residentes em ensinar 
e aprender a desenvolver ações coletivas. 

Quadro 3 
Distribuição sobre a participação por categorias nas ações de matriciamentos  

da 8ª e 9ª Turmas de RMSF, respectivamente entre os períodos de Jan/Fev 2011/12  
e Jul/Jun 2012/2013, Sobral/CE

CATEGORIAS 8ª Turma % 9ª Turma %

Agente Comunitário de Saúde 0 0 2147 61,39

Educação Física 251 9,14 945 27,02

Enfermagem 594 21,64 1615 46,18

Farmácia 204 7,43 348 9,95

Fisioterapia 100 3,64 626 17,9

Fonoaudiologia 2 0,072 132 3,77

Médico Especialista 145 5,28 125 3,57

Médico Saúde da Família 63 2,29 254 7,26

Nutrição 474 47,4 412 11,78

Odontologia 18 0,65 105 03

Psicologia 474 17,27 756 21,61

Serviço Social 136 4,95 454 12,98

Terapia Ocupacional 101 3,68 381 10,89

TOTAL 2744 3497
Fonte: Web SIREMU. Link: <http://siremu.designmidiadigital.com/site/logar.php>.
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Quadro 4 
Distribuição dos atendimentos coletivos e individuais por categoria  

da 8ª e 9ª Turmas de RMSF, respectivamente entre os períodos de Jan/Fev 2011/12  
e Jul/Jun de 2012/13, Sobral/CE

Categorias
8ª Turma 9ª Turma

AC % AI % AC % AI %

Educação Física 364 32,65 227 8,37 344 22,72 277 4,59

Enfermagem 0 0,00 0 0,00 87 5,75 3596 59,56

Farmácia 3 0,27 0 0,00 50 3,30 95 1,57

Fisioterapia 55 4,93 332 12,25 250 16,51 478 7,92

Fonoaudiologia 220 19,73 911 33,60 208 13,74 373 6,18

Nutrição 172 15,43 342 12,62 298 19,68 468 7,75

Odontologia 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Psicologia 44 3,95 189 6,97 120 7,93 285 4,72

Serviço Social 37 3,32 179 6,60 80 5,28 136 2,25

Terapia Ocupacional 220 19,73 531 19,59 77 5,09 330 5,47

Total absoluto e percentual dos atendimentos coletivos e individuais

SUB-TOTAL 1115 39, 45 2711 60,55 1514 20,04 60,38 79,96

TOTAL GERAL 2826 7552
Fonte: Web SIREMU. Link: <http://siremu.designmidiadigital.com/site/logar.php>.

Outros dados importantes são evidenciados no quadro 5. Com 
relação à Articulação Intrasetorial (AIntra) entre rede de cuidados do setor 
saúde, no consolidado das categorias encontra-se 95,43% na 8ª turma e 
64,57% na 9ª turma. Já no tocante à Articulação Intersetorial (AInter), 
confere 4,5% na 8ª turma e 35,42% na 9ª turma. 
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Quadro 5 
Distribuição das articulações intrasetorial e intersetorial por categoria  

da 8ª e 9ª Turmas de RMSF, respectivamente entre os períodos de Jan/Fev 2011/12  
e Jul/Jun de 2012/13, Sobral/CE

Categorias
8ª Turma 9ª Turma

AIntra % AInter % AIntra % AInter %

Educação Física 78 8,88 16 38,10 1 0,10 422 77,01

Enfermagem 0 0 0 0 32 3,20 5 0,91

Farmácia 0 0 0 0 214 21,42 1 0,18

Fisioterapia 117 13,33 0 0 310 31,03 12 2,19

Fonoaudiologia 440 50,11 0 0 194 19,42 65 11,86

Nutrição 88 10,02 0 0 96 9,61 3 0,55

Odontologia 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Psicologia 7 0,80 0 0 44 4,40 9 1,64

Serviço Social 44 5,01 22 52,38 24 2,40 4 0,73

Terapia Ocupacional 104 11,85 4 9,52 84 8,41 27 4,93

Total absoluto e percentual das articulações intrasetoriais e intersetoriais.

SUB-TOTAL 878 95,43 42 4,56 999 64,57 548 35,42

TOTAL GERAL 2826 7552
Fonte: Web SIREMU.  Link: <http://siremu.designmidiadigital.com/site/logar.php>.

4 CONCLUSÃO

A leitura dos dados permitiu analisar que existe um constante 
compartilhamento dos residentes com outros adensamentos tecnológicos 
gerando uma assistência mais ampliada dos processos saúde e doença. 
Contudo a articulação intersetorial figura como um desafio no cotidiano 
do trabalho do residente. Tais informações suscitaram discussões entre 
as categorias profissionais e a definição de estratégias que ampliassem o 
escopo de atuação dos residentes nos territórios, no sentido de estimular 
a articulação e o fortalecimento de parcerias, sobretudo a partir das redes 
sociais locais.

Portanto, a finalidade da WEB Sistema de Informação da Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família (WEB SIREMU) vai além de traduzir 
os dados em informações, uma vez que pretende gerar conhecimentos, 
orientar decisões e ações por parte dos sujeitos envolvidos. Isso permite 
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estimular outras formas de buscar informações que venham evidenciar 
fragilidades e  potencialidades identificadas através de estudos quanto ao 
exercício da práxis na RMSF. Em decorrência verifica-se a necessidade 
de qualificar a formação e o acompanhamento pedagógico dos residentes 
a partir do processo de trabalho. O sistema tem possibilitado, ainda, 
maiores evidências e aprofundamentos sobre as ações de colaboração 
interprofissional, dos núcleos de saber/prática e sua articulação com a rede 
de cuidado. O SIREMU contribui para que docentes e gestores tenham 
elementos para analisar e estruturar a formação a partir das realidades dos 
territórios de atuação dos residentes, correlacionando-a com as tecnologias 
leves e leves-duras desenvolvidas para a Estratégia Saúde da Família. Por fim, 
ressalta-se a relevância dessa tecnologia para o exercício do controle social 
sobre o programa de RMSF enquanto estratégia política que corrobora a 
educação permanente para SUS. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Município de Campinas, localizado na região oeste do Estado de 
São Paulo, situa-se a 100 km da cidade de São Paulo e conta com 1.082.000 
habitantes (IBGE, 2010), dos quais 6.536 integram a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) e se responsabilizam por atender as necessidades de saúde 
dessa população (CAMPINAS, 2013). Devido à complexidade da rede de 
serviços do SUS Campinas, a partir de 1994 houve adoção dos princípios de 
regionalização e descentralização dos serviços, sendo criadas as Secretarias 
de Ação Regional, substituídas pelos cinco Distritos de Saúde (MENDES, 
1999). Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde conta com 63 Unidades 
Básicas de Saúde, com construção, em média, de 600 m², oferecendo 3.771 
horas de atendimento aos usuários e 2.975 servidores lotados nessas unidades 
de saúde. Dentro deste contexto e considerando que as Unidades Básicas 
de Saúde são a porta de entrada para o Sistema de Saúde, o planejamento 
de pessoal torna-se uma ferramenta imprescindível para a gestão e para 
qualificação da assistência prestada aos usuários (CAMPINAS, 2009).

1 Enfermeira, especialista em Saúde Pública (UNICAMP), mestre em Enfermagem (UNICAMP), doutora em Saúde (UNICAMP), 
assessora técnica do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal  de 
Campinas – SP. E-mail: betlelo@uol.com.br

2 Analista de Sistemas, especialista em Engenharia de Software (UNICAMP), analista de tecnologia da informação do Departamento de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas – SP. E-mail: simonedolce@
gmail.com

3 Técnico em Informática, agente de suporte em tecnologias do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde na 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas – SP. E-mail: thiagomn2001@yahoo.com.br

*  Secretaria de Saúde Municipal de Campinas. Av. Anchieta, nº 200. Tel.: (19)2116.0969. 
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Dada a relevância do dimensionamento do quadro de pessoal para 
o SUS Campinas, no eixo da Atenção Básica, o Departamento de Gestão 
do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES), elaborou tal estudo em duas 
dimensões: quantitativa, com variáveis a partir da utilização de cálculos 
matemáticos que trazem a distribuição formal de profissionais por unidade 
e cargo, e qualitativa, que auxilia na organização do processo de trabalho 
do servidor e equipe de saúde e na relação com as atribuições do cargo.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo
Desde 2010, o DGTES elabora o dimensionamento de pessoal para 

o eixo da Atenção Básica com a participação de trabalhadores, gestores e 
coordenadores das áreas programáticas. A partir dessas discussões, revisões 
das escassas literaturas existentes na área, protocolos e portarias federais 
foram definidos os critérios que trouxeram maior qualidade ao estudo. A 
Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2011), recomenda, dentre 
outras orientações, que cada Equipe de Saúde de Família deve ser responsável 
por no máximo 4.000 pessoas, sendo a média sugerida de 3.000 pessoas, 
respeitando critérios da equidade e da vulnerabilidade social. Os critérios 
foram utilizados conforme a categoria profissional: população adscrita por 
unidade de saúde; vulnerabilidade social (proporção de pessoas morando 
em aglomerados subnormais, proporção de responsáveis por famílias 
com até 3 anos de estudo e renda até 3 salários mínimos); horário de 
funcionamento da unidade; potencial de produtividade; capacidade física 
instalada e densidade demográfica. É relevante informar que utilizamos a 
Reserva Técnica de 20% da jornada semanal para os afastamentos oficiais.

Dessa forma, o dimensionamento inicia pela distribuição populacional 
entre as unidades, sendo classificadas de acordo com a vulnerabilidade, 
o que determina o número de habitantes por unidade de referência; esse 
resultado servirá de base para dimensionar todas as categorias profissionais 
que desenvolvem suas atividades na Atenção Básica, conforme explicitado 
a seguir:

-  Médicos (Medicina de Família e Comunidade, Pediatria, 
Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia): a vulnerabilidade está 
classificada entre baixa, média, alta e muito alta, a população 
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adscrita por unidade de saúde sofre variação de 2.500 a 3.800 
habitantes para cada 36 horas médicas semanais, e o potencial 
de produtividade é calculado com 55% da jornada, sendo 3 
consultas por hora, gerando 3.118 consultas individuais por ano. 
O restante da jornada é utilizado para trabalhos desenvolvidos 
no território, ações educativas, reuniões de equipe, dentre outras 
atividades demandadas pelo serviço.

-  Enfermeiro: foram utilizadas as linhas do cuidado: saúde da 
mulher, adulto, criança, idoso, trabalhador (CAMPINAS, 
2014; 2012); índice de utilização dos serviços, horário de 
funcionamento das unidades e número de auxiliares e técnicos 
de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro e potencial de 
produtividade, que é calculado com 35% da jornada, sendo 2 
consultas por hora, gerando 1.662 consultas individuais por 
ano. O restante da jornada está distribuído entre a supervisão/
gerenciamento e ações educativas, vigilância à saúde, reuniões 
de equipe e atividades no território (NASCIMENTO, 2002).

-  Auxiliar/Técnico de Enfermagem: é considerado um profissional 
para cada 36 horas médicas; esse critério se justifica por conta dos 
procedimentos que são gerados. Já para a equipe de retaguarda 
são considerados 6 postos de trabalho para unidades de menor 
área física e com horário de funcionamento de segunda a sexta e 
7 postos de trabalho para as unidades de maior área física e com 
horário de funcionamento de segunda a sábado. O potencial de 
produtividade é calculado em 55% das horas semanais, sendo 
considerada a média de 4 atendimentos por hora, gerando 
4.156 atendimentos por ano. O restante da jornada é utilizado 
para atividades coletivas no território e unidade de saúde, ações 
educativas, reuniões de equipe, dentre outras (CAMPINAS, 
2007).

-  Agente Comunitário de Saúde: essa categoria foi dimensionada 
a partir da portaria nº 2.448 de 21 de outubro de 2011, 
sendo vinculados, em média, 852 habitantes por profissional, 
distribuídos entre as unidades de saúde de acordo com a 
vulnerabilidade de cada território (NASCIMENTO, 2006).

-  Farmacêutico: foi considerado o horário de funcionamento 
das unidades de saúde, população adscrita, vulnerabilidade e 
número de receitas dispensadas. A atuação do desse profissional 
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está organizada entre supervisão/administração, atendimentos 
aos usuários, ações educativas e visitas domiciliares.

-  Agente de Apoio à Saúde (Farmácia): os critérios utilizados foram 
população adscrita por território, vulnerabilidade, horário de 
funcionamento da unidade de saúde, média de receitas atendidas 
no ano anterior e potencial de produtividade, sendo estimados 
6 minutos para entrega de cada receita e considerados 65% da 
jornada semanal, resultando em 1.032 receitas dispensadas ao 
mês. 

-  Agente Administrativo: essa categoria está organizada em 
duas atividades distintas, atendimento ao público, para o que 
foram considerados 2 profissionais durante todo o horário 
de funcionamento da unidade de saúde, vulnerabilidade e 
população adscrita; e atividades administrativas, para o que 
foi considerado o número de trabalhadores de cada serviço e o 
horário de funcionamento da unidade de saúde.

-  Dentista: o índice de utilização dos serviços, o potencial 
de produção, a capacidade física instalada, horário de 
funcionamento da unidade de saúde, vulnerabilidade e 
procedimentos odontológicos por habitante foram considerados 
baseados na portaria 1.101 de 12 de junho de 2002. A média 
estimada de procedimentos por ano varia de 1,0 a 1,5 de acordo 
com a vulnerabilidade de cada serviço (CAMPINAS, 2011).

-  Técnico de Saúde Bucal (TSB): está sendo dimensionado um 
profissional por unidade de saúde na Atenção Básica, sendo suas 
atividades distribuídas em ações educativas e assistenciais.

-  Auxiliar de Saúde Bucal (ASB): como o trabalho do dentista é 
desenvolvido a quatro mãos, o número total de horas de ASB é 
equivalente às horas dimensionadas para dentistas.

A Saúde Mental para a Atenção Básica foi dimensionada segundo 
orientação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) que sugere uma 
equipe de Saúde Mental para grupos populacionais entre 15 e 30 mil 
habitantes onde não houver serviços de Saúde Mental e o número de CAPS 
for insuficiente para garantir o matriciamento às equipes. Para definir o 
número de habitantes vinculados por Equipe de Saúde Mental foi utilizada 
a vulnerabilidade social, variando de 24 a 30 mil habitantes por ESM.



121

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE CAMPINAS: ATENÇÃO BÁSICA

2.2 Ações Desenvolvidas
Os responsáveis pelo desenvolvimento deste projeto apropriaram-se 

das especificidades do mundo do trabalho no campo da saúde pública para 
promover o diálogo com as práticas hegemônicas de produção do cuidado, 
problematizando-as, visando à construção de novos modos de produção, por 
meio de revisões bibliográficas, grupos de estudos, discussões com gestores 
e trabalhadores. Cabe ainda ressaltar que foi apresentada a proposta em 
todos os Distritos de Saúde para os coordenadores das Unidades Básicas 
de Saúde, na Comissão da Atenção Básica, no Departamento de Saúde e 
Colegiado Gestor da Secretaria Municipal de Saúde. Foram criadas planilhas 
que calculam o número adequado de Recursos Humanos a partir dos 
critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, 
iniciamos o desenvolvimento de um sistema de informação que permite a 
elaboração de relatórios comparativos entre os valores dimensionados e o 
quadro atual de servidores.

2.3 Potencial da Iniciativa
O dimensionamento tem sido uma ferramenta importante para 

a gestão, tanto no que diz respeito à definição orçamentária, quanto à 
adequação de recursos humanos para a saúde, realização de concursos 
públicos e definição de prioridade de vagas para os serviços.

2.4 Caráter Multiplicador
Desenvolvimento de um sistema de informação parametrizado 

que seja capaz de dimensionar Recursos Humanos a partir dos critérios 
definidos pelo município.

3 RESULTADOS 

•	 Participação	 dos	 trabalhadores,	 gestores	 e	 coordenadores	 das	
áreas programáticas na elaboração do dimensionamento de 
pessoal para o eixo da Atenção Básica;

•	 Definição	 de	 critérios	 para	 utilização	 conforme	 a	 categoria	
profissional: população adscrita por unidade de saúde, 
vulnerabilidade social, horário de funcionamento da unidade, 
potencial de produtividade, capacidade física instalada e 
densidade demográfica;
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•	 Definição	de	Reserva	Técnica	de	20%	da	jornada	semanal	para	
os afastamentos oficiais;

•	 Classificação	 das	 Unidades	 de	 Saúde	 de	 acordo	 com	 a	
vulnerabilidade, o que determina o número de habitantes por 
unidade de referência; 

•	 Definição	 da	 necessidade	 de	 todas	 as	 categorias	 profissionais	
que atuam na Atenção Básica para assistir a população adscrita 
por unidade de saúde;

•	 Apropriação	 das	 especificidades	 do	 mundo	 do	 trabalho	 no	
campo da saúde pública, promovendo diálogo com as práticas 
hegemônicas de produção do cuidado;

•	 Construção	de	novos	modos	de	produção,	por	meio	de	revisões	
bibliográficas, grupos de estudos, discussões com gestores e 
trabalhadores;

•	 Criação	 de	 planilhas	 que	 calculam	 o	 número	 adequado	 de	
Recursos Humanos a partir dos critérios estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde;

•	 Desenvolvimento	 de	 um	 sistema	 de	 informação	 que	 permite	
a elaboração de relatórios comparativos entre os valores 
dimensionados e o quadro atual de servidores;

•	 Previsão	orçamentária,	quanto	à	adequação	de	recursos	humanos	
para a saúde, auxílio à definição de vagas para concursos públicos 
e definição de prioridade de vagas para os serviços de saúde.

4 CONCLUSÃO

A estratégia de implantação do Projeto de Dimensionamento de 
Pessoal no âmbito da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde 
de Campinas considerou o contexto e as especificidades do processo de 
trabalho em saúde, que se referem a um mundo próprio, complexo, diverso, 
criativo, dinâmico, em que, cotidianamente, os usuários apresentam algum 
problema de saúde e buscam, junto aos trabalhadores, resolvê-los. É 
relevante esclarecer que todo o dimensionamento deverá ser revisto sempre 
que houver necessidade por mudança de modelo de saúde, alterações das 
diretrizes ou projetos técnicos ou políticos. Desse modo, o dimensionamento 
não é estático, ao contrário, é muito dinâmico.  
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação de desempenho tem como objetivo maior o estabelecimento 
de resultados a serem alcançados, o acompanhamento do processo de trabalho 
realizado e o fornecimento constante de feedback sobre o desempenho para, 
a partir daí, obter-se subsídios para o estabelecimento de novas ações que vão 
repercutir na melhoria dos resultados e tem sido nos últimos anos um importante 
instrumento de mensuração da qualidade do trabalho na administração pública. 
(GRAMIGNA, 2002; LEME, 2009; CHIAVENATO, 2010)

O Plano de Cargos e Carreira e Subsídios do Sistema Único de Saúde 
(PCCS-SUS) destaca o desenvolvimento e a avaliação de desempenho 
como indispensáveis para a eficiência e eficácia do trabalho e, ressalta sua 
importância para a garantia da igualdade da oportunidade de desenvolvimento 
profissional atrelando a ascensão funcional a um sistema de qualificação 
constante, como caminho para a melhoria do serviço (GOMES, 2013).

A Carreira dos Profissionais de Apoio à Saúde do Estado de Alagoas 
– regulamentada por intermédio da Lei nº 6.964/2008 de 30 de Julho de 
2008, foi criada após discussões dos Grupos de trabalhos da Mesa Estadual 
1 Administrador (UFAL), Especialista em Educação a Distancia (SENAC/AL), Especialista em Gestão do Trabalho em Saúde (UFAL), 

Coordenador do Setor de Avaliação de Desempenho – SEAD/SESAU/AL. E-mail: franciscocarlos.ead@gmail.com.
2 Ciências Contábeis (CESMAC), Especialista em Gestão do Trabalho em Saúde (Ufal) e em Gestão em Saúde (Fiocruz). Gestão de 

Pessoas da SESAU. E-mail: mcristina.gomes@hotmail.com.
3 Psicóloga (CESMAC), Especialista em Gestão do Trabalho em Saúde (UFAL), Especialista em Dinâmica de Grupo (FIP), Especialista 

em Administração de Recursos Humanos (Fundação Osvaldo Aranha). Técnica de Recursos Humanos/Gerente de Desenvolvimento 
e Educação em Saúde na Coordenadoria Setorial de Gestão e Desenvolvimento em Saúde. E-mail: patriciacsb6@gmail.com.

* Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU/AL - Avenida da Paz, 1174. Jaraguá, Maceió, Alagoas. CEP 57.025-050. Fone: 
(82) 3315 3111.



126

VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDEPrêmio 2012/2013

de Negociação Permanente – MENP SUS/AL e inseriu a avaliação de 
desempenho como critério para a progressão horizontal dos servidores. 
Somente os servidores originários das Carreiras criadas pelas Leis nºs 6.251, 
6.252, 6.253, todas de 20 de julho de 2001 (Carreiras Geral do Estado 
de Alagoas), puderam fazer a opção pela respectiva carreira (ALAGOAS, 
2008; 2001a; 2001b; 2001c). 

A exigência da avaliação de desempenho está prevista no inciso II do 
art. 17 da supracitada lei, que trata sobre o Desenvolvimento na Carreira, a 
qual ocorrerá por progressão funcional, conforme as condições oferecidas 
aos servidores, que entre outras exigências, prevê a estruturação de um 
sistema de avaliação de desempenho anual.

Sabemos que por intermédio de um programa de avaliação de 
desempenho é possível que seja feita à aferição da maneira pela qual o 
servidor executa suas atividades, como aplica seus conhecimentos e como se 
comporta frente às situações adversas no contexto organizacional, na busca 
de desenvolvimento individual e consequentemente da organização. No caso 
específico do modelo proposto, serão aferidas competências comportamentais, 
necessárias ao exercício profissional de todas as áreas de atuação, independente 
do cargo, função ou setor de lotação, desde que eles pertençam a Carreira 
dos Profissionais de Apoio à Saúde, conforme Lei nº 6.964/08, no âmbito da 
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU/AL (ALAGOAS, 2008).

Após cada ciclo avaliativo, os gestores terão em mãos um 
diagnóstico de desempenho dos servidores, das qualificações realizadas 
e, consequentemente, terão subsídios para tomadas de decisões, podendo 
assim alocar com mais assertividade seus recursos, além disso, terão a 
visão do servidor em relação às necessidades para melhor desempenho 
de suas funções, como também deixar o servidor apto para solicitar a sua 
progressão para uma nova classe. Após cada ciclo avaliativo, o servidor 
terá conhecimento da sua trilha de desenvolvimento e do papel enquanto 
servidor público e sua contribuição para o Sistema Único de Saúde – SUS, 
(ALAGOAS, 2014; RIO GRANDE DO NORTE, 2013).

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Todos os servidores que formalizaram a opção de enquadramento à 

Carreira dos Profissionais de Apoio à Saúde instituída pela Lei 6.964/2008 



127

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS

e que realizaram o Curso de Princípios Básicos do SUS – PBS deverão ser 
submetidos ao processo de Avaliação de Desempenho – AD.

O referido processo será realizado por meio de um sistema de 
informação, disponibilizado em ambiente WEB, necessitando, portanto, 
que o computador esteja conectado à internet.

Em cada unidade/superintendência/coordenadoria haverá a figura 
dos apoiadores, que são pessoas capacitadas para atuarem como referência 
junto aos usuários do sistema, ficando responsáveis pelo esclarecimento de 
dúvidas, tanto dos avaliandos quanto de avaliadores. 

Durante esse período será realizada a atualização de lotação dos 
servidores e o cadastramento dos avaliadores no sistema.

Posteriormente segue-se a etapa de validação. 

1ª fase –  serão analisados os certificados de eventos de capacitação 
e documentos comprobatórios de produção intelectual; 

2ª fase – autoavaliação e avaliação da chefia imediata; 3ª fase – 
pedido de reconsideração de nota; 

4ª fase –  pedido de recurso da nota de avaliação; 

5ª fase – Homologação do resultado final em Diário Oficial do 
Estado de Alagoas.

2.2 Ações Desenvolvidas
Após criação da Lei nº 6.964/2008, iniciou-se o enquadramento dos 

servidores mediante a adesão ao plano. Em seguida foi publicada a homologação 
do relatório final referente às adesões, bem como, a publicação das lotações 
genéricas e especificas. A partir daí, foram oportunizadas capacitações no 
curso Princípios Básicos do SUS – PBS para todos os servidores enquadrados, 
assegurando-lhes o direito a progressão para o nível I. Em novembro de 2011, 
foram iniciados os encontros para estudos mais aprofundados dos Artigos 17 
e 18 da Lei 6.964/2008, os quais ressaltam a Avaliação de Desempenho como 
critério para desenvolvimento na carreira (ALAGOAS, 2008). 

Foram capacitados na temática de Avaliação de Desempenho diversos 
atores lotados nas áreas de Gestão de Pessoas das unidades de saúde sob 
gestão da Secretaria de Estado da Saúde de alagoas, com o intuito de nivelar 
o conhecimento e se definir uma Comissão para elaborar o projeto de 
Avaliação de Desempenho.
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Em 2012, foi Instituída a Comissão pela Portaria nº. 247 de 19 
de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE. 
As reuniões ocorriam semanalmente durante a elaboração e discussão 
do projeto de Avaliação de Desempenho. Neste mesmo ano, parte da 
comissão, conheceu processo de Avaliação de Desempenho implantado na 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte sendo este 
de fundamental importância na construção do projeto em tela (ALAGOAS, 
2012a).

Em 2013, foi criado oficialmente o Setor da Avaliação de Desempenho 
na estrutura organizacional da Coordenadoria Setorial de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas – CSGDP desta SESAU. Finalizado o projeto, 
foi elaborada uma minuta de regulamentação, desenvolvido sistema de 
informação e iniciados os Treinamentos para sensibilização dos Gestores, 
Coordenadores de Serviços de Gestão de Pessoas - SGP, Avaliandos, 
Avaliadores e Apoiadores da Avaliação de Desempenho para a implantação 
do Programa. No período de junho a novembro, foram capacitados cerca de 
1.880 profissionais, em 28 turmas entre eles, Gestores de unidades e locais 
de trabalho, Coordenadores do Setor de Gestão de Pessoas, Coordenadores 
de áreas que tinham a função de chefe dos que iriam submeter ao processo 
de avaliação, os próprios trabalhadores da Carreira de Apoio a Saúde, o 
publico principal deste processo, também os Apoiadores da Avaliação de 
Desempenho de cada unidade e local de trabalho, (ALAGOAS, 2013).

Este projeto contou também com parceria do sistema S, como o 
Serviço Social do Comercio de Alagoas – SESC/AL, quanto a logística de 
espaço físico para sua execução. Em contrapartida, a SESAU apresentou seu 
projeto Avaliação de Desempenho aos membros da Comissão de Avaliação 
de Desempenho do SESC, por solicitação dos mesmos, haja vista, estarem 
em estudos para implantação na regional Maceió.

2.3 Potencial da Iniciativa
A SESAU já está trabalhando no projeto de Unificação dos planos 

existentes, o qual foi aprovado em 24 de dezembro de 2012 através da Portaria 
nº 19 de 21 de dezembro de 2012 - Ministério da Saúde - Portaria nº. 2517 
de 1 de novembro de 2012 que tratou sobre o repasse de recursos financeiros 
de custeio a Estados e Distrito Federal para apoio à projetos de planos de 
carreiras e desprecarização do trabalho em saúde (BRASIL, 2012a; 2012b).

O referido projeto traz como proposta a Unificação de quatro planos 
de carreiras (Médicos, Médicos veterinários, Carreira da saúde, e Carreira 
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dos Profissionais de Apoio a Saúde) possibilitando à inclusão de todos os 
servidores efetivos das áreas assistenciais e administrativas.  A Unificação dos 
planos resultará na abrangência em torno de 95% (noventa e cinco por cento) 
dos servidores, os quais serão submetidos também a avaliação de desempenho.

Com a implantação da Avaliação de Desempenho nesta SESAU/AL, 
enquanto instrumento de gestão, será possível subsidiar decisões no tocante a: 

•	 Treinamentos;

•	 Planejamento	de	Carreira;

•	 Remanejamentos;

•	 Estabelecer	objetivos	para	os	servidores	alinhados	aos	estratégicos	
organizacionais, 

•	 Adequar	o	indivíduo	ao	cargo;

•	 Melhorar	a	comunicação;	

•	 Exercitar	o	feedback,	no	sentido	de	desenvolver	as	lideranças;	e

•	 Além	da	garantia	da	democratização	dos	direitos	dos	servidores	
a progressão, de maneira sistemática e automática, contribuindo 
para a valorização dos mesmos.

2.4 Caráter Multiplicador
Com a implantação do Programa de Avaliação de Desempenho na 

Carreira de Apoio a Saúde da SESAU/AL, podemos almeja que as outras 
carreira existente, ao longo de suas atualizações, venha a ter o programa 
como requisito principal de desenvolvimento. 

3 RESULTADOS 

A Publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE/AL da 
Lei nº 6.964/2008, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Apoio à 
Saúde nos Regimes de Trabalho Normal, Urgência e Emergência do Serviço 
Civil do Poder Executivo do Estado de Alagoas; Os pontos de atenção 
expostos nos Art. 17 – Processo de desenvolvimento na Carreira ocorrerá por 
progressão funcional, considerando a elaboração de plano de qualificação 
profissional; Estruturação de um sistema de avaliação de desempenho anual 
e de um sistema de acompanhamento de pessoal. E no Art. 18 - Progressão: 
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Horizontal (mudança de classe) com o cumprimento do interstício de 5 anos, 
avaliação de desempenho e Qualificação Profissional (ALAGOAS, 2008).

Além do processo de AD constar na agenda da SESAU inserida no 
Plano Estadual de Saúde – PES (2012-2015); segue em fase final o processo 
de nº 12952/2013 que visa regulamentar o processo de desenvolvimento na 
Carreira do Servidor da Saúde – art. 17 da Lei supramencionada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

•	 Valorização	 dos	 trabalhadores	 através	 da	 equidade	 de	
oportunidades de desenvolvimento profissional; Incentivo as 
ações permanentes de qualificação dos trabalhadores; 

•	 Estabelecimento	 de	 compromisso	 solidário	 entre	 gestores	 e	
trabalhadores do SUS com a qualidade e profissionalismo na 
prestação dos serviços públicos de saúde; 

•	 Favorecimento	 da	 progressão	 horizontal	 de	 forma	 criteriosa,	
atendendo aos requisitos da meritocracia, experiência e 
compromisso com o serviço, bem como respeitando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000);

•	 Implantação	 de	 um	 instrumento	 de	 gestão	 como	 balizador	
para as tomadas de decisões e democratização nas relações de 
trabalho;

•	 Identificação	 da	 força	 de	 trabalho	 de	 acordo	 com	 as	 funções	
desempenhadas e lotação nas unidades de saúde sob gestão da 
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU/AL; e 

•	 Contribuição	 para	 a	 mudança	 da	 cultura	 organizacional,	 dos	
valores humanos, e os interesses profissionais. (BRASIL, 2003)
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Secretaria Municipal de Saúde de Natal - RN*

Dimensionamento da Força de Trabalho:  
um instrumento à gestão e fortalecimento  

do SUS em Natal

vera lúcia Da silva Ferreira1

JoseFa ziza Bezerra2

Maria De FátiMa MiranDa BarBosa3

1 INTRODUÇÃO
Realizar um estudo sobre dimensionamento da força de trabalho 

na Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN que tenha como finalidade 
subsidiar a área de gestão de pessoas no planejamento e decisões quanto 
a provimento, lotação e movimentação dos trabalhadores nas unidades 
da rede municipal de saúde se constituiu num dos primeiros atos da atual 
gestão, cuja decisão pautou-se no entendimento de que os trabalhadores 
da saúde são elementos estratégicos no processo de sustentação do Sistema 
Único	de	Saúde	−	SUS	eque	qualquer	ação	voltada	para	a	área	de	gestão	
de pessoas necessariamente deve levar em conta as informações sobre seu 
contingente de trabalhadores, sobretudo pela dinamicidade e subjetividades 
presentes nas relações sociais de trabalho.

Vale considerar que um fator preponderante que impulsionou 
a realização do estudo foi a iminência da necessidade de realização de 
um concurso público para a área. Nesse sentido, buscou-se, através do 
dimensionamento de pessoas sistematizar, informações para manter um 
banco de dados atualizado sobre a força de trabalho contendo a distribuição 
por serviço, identificação das categorias profissionais, previsão de 
aposentadorias e a quantificação dos trabalhadores (déficit e superávit) que 
viesse fornecer elementos ao planejamento do referido concurso público, 
bem como subsidiar outras ações para a área.
1 Enfermagem (UFRN), Especialista em Recursos Humanos e Sanitarista.  Enfermeira. E-mail: vera-ferreira@rn.gov.br.
2 Curso de Formação em Serviço Social/UFRN . Especialista em Saúde Mental. Assistente Social. E-mail: zzbezerra@hotmail.com.
3 Curso de Formação em Estatística/UFRN Mestre em Demografia. Estatístico. E-mail: mfmbarbosa@gmail.com.

* Secretaria Municipal de Saúdede Natal - Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis. CEP: 59014-030. Telefone:32328485/8523. E-mail: 
sms@natal.rn.gov.br
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
Para dar concretude ao estudo, foi criado o Grupo de Trabalho do 

Dimensionamento (GT-Dimensionamento), formado por cinco profissionais 
da própria Secretaria com perfil técnico para o trabalho, reconhecida 
experiência na área de gestão de pessoas e conhecimento sobre os Serviços 
da Rede Assistencial.

O tempo delimitado para a realização do trabalho foi de seis meses e 
o GT/Dimensionamento, ao assumir o processo, definiu como metodologia 
a realização de um estudo descritivo/exploratório com abordagem quanti-
qualitativa, utilizando como instrumental de coleta de informações vários 
recursos metodológicos, a saber: construção e aplicação de questionários, 
entrevista, visitas técnicas, reuniões, exposições dialogadas e a pesquisa 
documental. Na definição do público participante da ação foram considerados 
todos os trabalhadores (efetivos, cedidos e terceirizado) lotados na SMS. 
No que diz respeito às fontes de informações o GT- Dimensionamento fez 
uso de uma vasta literatura sobre legislação e política de gestão de pessoas, 
parâmetros (conforme demonstrado no quadro abaixo) e indicadores 
quanti-qualitativos de recursos humanos no setor saúde, Normas Técnicas 
e Portarias Ministeriais, Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos, dentre 
outros.

Quadro 1 
Parâmetros gerais para o Dimensionamento da Força de Trabalho

ANO VARIÁVEIS

Número de semana/ano 365 dias

Dias úteis do ano 52 semanas

Feriados do ano 225 dias

Sábados/domingo do ano 16 dias

Férias 102 dias

Faltas* 22 dias uteis

Horas contratuais semanais 20 e 40 horas

Taxa de natalidade 2,3%

População a ser assistida Estimativa do IBGE

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: (*) De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal  
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2.2 Ações Desenvolvidas

Após a definição da metodologia adotada, elaborou-se um Plano 
de Trabalho e com ele os instrumentais de coleta de dados (questionários, 
tabelas e planilhas) utilizados. 

Nessa etapa do processo a proposta foi socializada e discutida 
com os gestores da SMS (Secretário, Diretores dos Distritos Sanitários, 
Coordenações de Gerências e das Unidades) e para o Conselho Municipal 
de Saúde.

Na sequência dos trabalhos foram realizadas as visitas técnicas junto 
aos Serviços da Rede Municipal de Saúde para reconhecimento da estrutura 
física, capacidade instalada e processo de trabalho das equipes, fazendo 
o levantamento do nº de profissionais lotados por unidade e respectivas 
categorias, cargos ocupados e carga horária. Nessa ocasião também ocorreu 
a realização de entrevistas junto a gestores/coordenadores/chefias de setores 
das Unidades de Saúde e por fim a  validação das informações apontadas nos 
questionários e planilhas respondidas pela direção das unidades de saúde.

Ao final dessa etapa dos trabalhos contabilizou-se a realização de 
cinco apresentações dos achados preliminares, direcionadas ao Colegiado 
Gestor da SMS de Natal, Diretores de Distritos Sanitários e Unidades, 
quatros apresentações sobre o andamento dos trabalhos junto à Gestão, 
Conselho Municipal de Saúde, Mesa Municipal de Negociação Permanente 
do SUS e no Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN. Foram realizadas 
ainda setenta e cinco visitas técnicas às Unidades de saúde, aplicação de 
noventaquestionários, setenta e cinco entrevistas e quarenta e oito reuniões 
técnicas do GT-Dimensionamento que potencializou esse estudo.

Para efeito de compreensão quanto aos fatores que determinaram os 
parâmetros para o dimensionamento da força de trabalho na SMS, foram 
levados em consideração os seguintes aspectos: a) Política de Saúde: O perfil 
das unidades quanto ao modelo assistencial da SMS e os serviços médicos-
assistenciais existentes. O perfil das demandas nas unidades de saúde, o 
grau de integração com outros serviços da rede de saúde e a necessidade de 
cobertura populacional para a área da SMS; b) Política de Pessoal: O Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos, a política salarial existente, a Jornada 
de trabalho semanal, o período de férias regulamentares, feriados oficiais, 
absenteísmo (falta, licença e outros); diferenciação de turnos por setores 
de trabalho; Valorização e promoção de pessoal; Grau de capacitação do 
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pessoal; Método e organização do trabalho e os Benefícios legais; c) Grau 
de complexidade e Natureza do Serviço, área total construída, capacidade 
física de operação, planta física; tecnologias incorporadas, estrutura 
organizacional e qualidade da assistência a ser prestada. Já os parâmetros 
utilizados foram os instituídos pelo ministério da saúde, pelos conselhos 
profissionais e também pelas resoluções e portarias instituídas pela SMS.

2.3 Potencial da Iniciativa
O dimensionamento de pessoal baseado em parâmetros e 

indicadores determinantes do modelo assistencial como: a política de saúde 
e de pessoal, o grau de complexidade, o porte e o perfil das Unidades, 
superou as expectativas iniciais de ser apenas um banco de dados sobre 
a força de trabalho da SMS com vista a estabelecer vagas para concurso 
público. Numa aproximação preliminar já se percebe a potência desse 
estudo quando utilizado como uma ferramenta de gestão. Muito mais que 
um banco de dados o estudo oferece um diagnóstico situacional contendo 
dados, informações e subsídios que identificam os processos de trabalho 
das equipes, o tipo de assistência prestada à população, a taxa de cobertura 
dos serviços, a capacidade física instalada das unidades, as demandas de 
educação permanente para qualificar o quadro de gestores e trabalhadores, 
entre outros.

2.4 Caráter Multiplicador
Por se tratar de uma experiência com grande potencial transformador 

nas relações de trabalho na área da saúde, o dimensionamento da força 
de trabalho assume um papel relevante passando a se configurar como 
subsídio e informação importantes para a tomada de decisão, planejamento 
e formulação de políticas para a gestão de pessoas, tornando-a assim uma 
experiência com forte caráter multiplicador.  Nesse sentido, para que ocorra 
a necessária continuidade dessa importante iniciativa, a SMS de Natal deve 
garantir os mecanismos necessários à retroalimentação das informações o 
que exige, por sua vez, a construção de um eficiente sistema informatizado 
e um maior investimento em educação permanente para os trabalhadores 
responsáveis pela condução dos trabalhos do dimensionamento. Quanto 
à construção do referido sistema de informação a SMS, através do GT-
Dimensionamento, já está mobilizando e articulando esforços junto ao setor 
de informática. Portanto, o estudo apontou um diagnóstico bem delineado 
sobre a força de trabalho e suas imbricações com as demais áreas e políticas 
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do SUS, o que possibilita a utilização dessas informações para orientar a 
formulação de políticas para a gestão.

O tempo delimitado para a realização do trabalho foi de seis meses e 
o GT/Dimensionamento, ao assumir o processo, definiu como metodologia 
a realização de um estudo descritivo/exploratório com abordagem quanti-
qualitativa, utilizando como instrumental de coleta de informações vários 
recursos metodológicos, a saber: construção e aplicação de questionários, 
entrevista, visitas técnicas, reuniões, exposições dialogadas e a pesquisa 
documental. Na definição do público participante da ação foram considerados 
todos os trabalhadores (efetivos, cedidos e terceirizado) lotados na SMS. 
No que diz respeito às fontes de informações o GT- Dimensionamento fez 
uso de uma vasta literatura sobre legislação e política de gestão de pessoas, 
parâmetros e indicadores quanti-qualitativos de recursos humanos no setor 
saúde, as Portarias Ministeriais 2.488/2011 e 256/2013, Plano de Cargo, 
Carreira e Vencimentos da SMS/Natal (Lei 120/2013), dentre outros.

2.5 Ações Desenvolvidas
Após a definição da metodologia adotada, elaborou-se um Plano 

de Trabalho e com ele os instrumentais de coleta de dados (questionários, 
tabelas e planilhas) utilizados. 

Nessa etapa do processo a proposta foi socializada e discutida 
com os gestores da SMS (Secretário, Diretores dos Distritos Sanitários, 
Coordenações de Gerências e das Unidades) e para o Conselho Municipal 
de Saúde.

Na sequência dos trabalhos foram realizadas as visitas técnicas junto 
aos Serviços da Rede Municipal de Saúde para reconhecimento da estrutura 
física, capacidade instalada e processo de trabalho das equipes, fazendo 
o levantamento do nº de profissionais lotados por unidade e respectivas 
categorias, cargos ocupados e carga horária. Nessa ocasião também ocorreu 
a realização de entrevistas junto a gestores/coordenadores/chefias de setores 
das Unidades de Saúde e por fim a  validação das informações apontadas nos 
questionários e planilhas respondidas pela direção das unidades de saúde.

Ao final dessa etapa dos trabalhos contabilizou-se a realização de 
cinco apresentações dos achados preliminares, direcionadas ao Colegiado 
Gestor da SMS de Natal, Diretores de Distritos Sanitários e Unidades, 
quatros apresentações sobre o andamento dos trabalhos junto à Gestão, 
Conselho Municipal de Saúde, Mesa Municipal de Negociação Permanente 
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do SUS e no Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN. Foram realizadas 
ainda setenta e cinco visitas técnicas às Unidades de saúde, aplicação de 
noventa questionários, setenta e cinco entrevistas e quarenta e oito reuniões 
técnicas do GT-Dimensionamento que potencializou esse estudo.

Para efeito de compreensão quanto aos fatores que determinaram os 
parâmetros para o dimensionamento da força de trabalho na SMS, foram 
levados em consideração os seguintes aspectos: a) Política de Saúde: O perfil 
das unidades quanto ao modelo assistencial da SMS e os serviços médicos-
assistenciais existentes. O perfil das demandas nas unidades de saúde, o 
grau de integração com outros serviços da rede de saúde e a necessidade de 
cobertura populacional para a área da SMS; b) Política de Pessoal: O Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos-PCCV4, a política salarial existente, a 
Jornada de trabalho semanal, o período de férias regulamentares, feriados 
oficiais, absenteísmo (falta, licença e outros); diferenciação de turnos por 
setores de trabalho; Valorização e promoção de pessoal; Grau de capacitação 
do pessoal; Método e organização do trabalho e os Benefícios legais; c) Grau 
de complexidade e Natureza do Serviço, área total construída, capacidade 
física de operação, planta física; tecnologias incorporadas, estrutura 
organizacional e qualidade da assistência a ser prestada. Já os parâmetros 
utilizados foram os instituídos pelo ministério da saúde (BRASIL, 2003)  e 
também pelas portarias 172/2013 e 398/2011 instituídas pela SMS.

2.6 Potencial da Iniciativa
O dimensionamento de pessoal baseado em parâmetros e indicadores 

determinantes do modelo assistencial como: a política de saúde e de pessoal, o 
grau de complexidade, o porte e o perfil das Unidades, superou as expectativas 
iniciais de ser apenas um banco de dados sobre a força de trabalho da SMS 
com vista a estabelecer vagas para concurso público. Numa aproximação 
preliminar já se percebe a potência desse estudo quando utilizado como 
uma ferramenta de gestão. Muito mais que um banco de dados o estudo 
oferece um diagnóstico situacional contendo dados, informações e subsídios 
que identificam os processos de trabalho das equipes, o tipo de assistência 
prestada à população, a taxa de cobertura dos serviços, a capacidade física 
instalada das unidades, as demandas de educação permanente para qualificar 
o quadro de gestores e trabalhadores, entre outros.

2.7 Caráter Multiplicador
Por se tratar de uma experiência com grande potencial transformador 
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nas relações de trabalho na área da saúde, o dimensionamento da força 
de trabalho assume um papel relevante passando a se configurar como 
subsídio e informação importantes para a tomada de decisão, planejamento 
e formulação de políticas para a gestão de pessoas, tornando-a assim uma 
experiência com forte caráter multiplicador.  Nesse sentido, para que ocorra 
a necessária continuidade dessa importante iniciativa, a SMS de Natal deve 
garantir os mecanismos necessários à retroalimentação das informações o 
que exige, por sua vez, a construção de um eficiente sistema informatizado 
e um maior investimento em educação permanente para os trabalhadores 
responsáveis pela condução dos trabalhos do dimensionamento. Quanto 
à construção do referido sistema de informação a SMS, através do GT-
Dimensionamento, já está mobilizando e articulando esforços junto ao setor 
de informática. Portanto, o estudo apontou um diagnóstico bem delineado 
sobre a força de trabalho e suas imbricações com as demais áreas e políticas 
do SUS, o que possibilita a utilização dessas informações para orientar a 
formulação de políticas para a gestão.

3 RESULTADOS 

Considerando os objetivos propostos para a realização do estudo 
do dimensionamento da força de trabalho da SMS, torna-se relevante os 
resultados por ele apontados, dentre os quais destacamos: identificação 
da Força de Trabalho da SMS (tabela 1), que conta hoje com 6.329 
trabalhadores, revelando um dado importante que 31,14% não pertencem 
ao quadro efetivo da SMS. São servidores enquadrados nas categorias cedidos 
de outros órgãos públicos, terceirizados ou contratados temporariamente; 
identificação de situações relativas ao não cumprimento de carga horária 
com serviços especializados realizando apenas 27% dos procedimentos que 
deveriam produzir. Esse achado relevante e igualmente preocupante levou 
a Gestão da SMS a elaborar e publicar a Portaria 172/2013-GS/SMS6, a 
qual estabeleceu a produção ambulatorial com base na carga horária. O 
estudo demonstrou também que num prazo de aproximadamente três 
anos 18,10% da força de trabalho da SMS poderá se aposentar o que, por 
sua vez, poderá provocar impactos negativos à assistência à população e à 
Instituição caso não se planeje a reposição desses trabalhadores.
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Tabela 1 
Força de Trabalho, segundo vínculo e grupo profissional, SMS-Natal, 2013

VÍNCULO GRUPO PROFISSIONAL TOTAL

GNF GNM GNS NR N %

Estadual 26 610 310 946 14,9

Federal 133 68 69 270 4,3

Municipal 1.946 1.049 1.310 4.305 68,0

Outros vínculos 3 4 7 0,1

Situação irregular 1 20 11 32 0,5

PROVAB - - 57 57 0,9

JMT 334 - - 334 5,3

INTERFORT 56 - - 56 0,9

ENGEPAC - 1 5 6 0,1

COOPMED 295 295 4,7

NR 21 21 0,3

TOTAL 2.496 1.751 2.061 21 6.329 100,0
Fonte: Construída pelos autores, com base nos dados do Relatório Técnico do Estudo de Dimensionamento de         
              Pessoas da SMS.

Outra situação evidenciada neste estudo e que merece atenção por 
estar diretamente relacionada ao dimensionamento de pessoas diz respeito 
aos desvios de função, nos quais foram identificados 409 trabalhadores 
exercendo funções diferentes daquelas do cargo para o qual foram 
contratados. Além da identificação da inadequada distribuição/lotação dos 
servidores. Sobre isso, algumas medidas de redistribuição já estão sendo 
tomadas, que são: levantamento do número de vagas para o concurso 
público (tabela 2) a fim de atender as necessidades dos serviços existentes 
e dos que serão criados, considerando as variáveis de aposentadoria, 
devolução de cedidos e substituição dos terceirizados; racionalização de 
recursos públicos com a identificação de contratação de pessoal terceirizado 
(higienização), além da real necessidade, reduzindo em 14% o número de 
higienistas, depois de utilizados os parâmetros do dimensionamento.  



141

DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO: UM INSTRUMENTO À GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUS EM NATAL

Tabela 2 
Necessidade de vagas a serem supridas pelo concurso público,  

segundo cargo, SMS-Natal, 2013

CARGO Nº

Grupo Auxiliar de Serviços Gerais - GASG 1.323

Grupo de Nível Médio - GNM 1.510

Grupo de Nível Superior - GNS 74

Especialista em Saúde 1.757

Total 4.664
Fonte: Construída pelos autores, com base nos dados do Relatório Técnico do Estudo de                       
Dimensionamento de Pessoas da SMS, 2013.

Soma-se a esses achados, o fornecimento de informações consistentes 
sobre a Força de Trabalho da SMS necessárias ao processo de implantação 
do ponto e prontuário eletrônicos e da avaliação de desempenho, bem como 
auxílio na construção de um sistema de informação para o Departamento 
de Gestão de Pessoas; subsídios à gestão na tomada de decisão quanto à 
política salarial, à educação permanente, à realização de concurso público e 
aos processos seletivos simplificados temporários, nas discussões e tomadas 
de decisões na mesa municipal de negociação permanente do SUS. 

4 CONCLUSÃO

O resultado deste trabalho, ao sistematizar, ampliar e qualificar a 
produção do conhecimento sobre a força de trabalho da SMS/Natal, tornou-
se um importante instrumento de gestão, servindo como estratégia para 
a tomada de decisões nos encaminhamentos de resolução aos problemas 
relacionados ao provimento, distribuição elotação de trabalhadores 
necessários ao desenvolvimento eficiente e de qualidade dos serviços de 
saúde prestados à população. Outro fator importante é que esse estudo 
possibilitou estabelecer as bases para o desenvolvimento de outros estudos 
relacionados ao planejamento e à gestão da SMS. Por fim, esperamos que este 
estudo se constitua um marco de referência para a área da gestão de pessoas 
por suscitar inúmeras reflexões e ações referentes ao fortalecimento da 
gestão, ampliação e qualificação da força de trabalho em saúde contribuindo 
estrategicamente para a qualidade dos serviços e o fortalecimento do SUS, 
cujo centro são as pessoas e o direito à saúde. Este é o desafio para o qual 
devemos colocar braços, corações e mentes.
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Redimensionamento do Quadro de Servidores  
Rede Sudoeste SES/DF

isaBel Dos reis silva oliveira1

Marineusa Bueno2

Maria Da nativiDaDe goMes teixeira santana3

1 INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde é o órgão do Poder Executivo do 
DF responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas 
voltadas para a promoção, prevenção e assistência à Saúde consolidando o 
SUS no DF, com a missão de garantir ao cidadão acesso universal à saúde 
mediante atenção integral e humanizada. Sua visão é ser um sistema de saúde 
que a população conheça, preze e confie, sendo excelência e referência na 
atenção integral à saúde, apresentando   os melhores indicadores de saúde 
do país. 

A população do DF é distribuída em 31 regiões administrativas. 
No último levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística)  a população aumentou  cerca de 1,94 enquanto  no Brasil a 
média foi de 0,98%. O crescimento populacional traduziu-se por uma 
ocupação extensiva das novas regiões criadas.  Os  municípios   limítrofes 
de Brasília integrantes da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (RIDE), com 3.506.967 habitantes  representam em 
media 20% do atendimento realizado no DF.

É de responsabilidade direta da Secretaria de Saúde do DF a gestão 
da força de trabalho nas unidades sob sua administração  direta, cerca de 
30.869 servidores ativos de diversas categorias profissionais.
1 Enfermeira, assessora especial da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde- SES Df – Gestão 2011-2014 
2 Enfermeira, especialista em Saúde Mental, Chefe do Núcleo de Avaliação do Trabalho/SUGETES/SES
3 Mestre em Administração da Educação e Saúde .UnB,  Especialista em Gestão do Trabalho -CESIT/UNICAMP/USP Especialista em 

Administração da Educação UnB  Cargo: Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde -SES/DF- Gestão 2011-20014 

* Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SAIN – Áreas Isoladas Norte- 3348-6176
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Os regimes contratuais de trabalho são: efetivos, regidos pela Lei 
Complementar nº 840/2011, temporários, regidos pela Lei Complementar 
nº 75/93 e lei nº 5.240/2013 do DF

A carga horária praticada no DF, segundo a Lei 840/2011 é de 30h/
semanais apresentando as seguintes variações: para as carreiras de medico, 
odontólogos, enfermeiros e especialista em Saúde, de nível superior,  a carga 
horária é de  20h/ semanais. Já para as carreiras de Especialista em Saúde de 
Nível Técnico  esta carga é  de 24h/semanais. A todas as categorias é dada a 
possibilidade de ampliação de carga horaria para 40h/semanais, conforme 
a necessidade do serviço e concordância do servidor. 

Os serviços são organizados em Coordenações Gerais de Saúde e 
unidades especializadas,  que abrangem  as 32 Regiões Administrativas do 
DF. 

Considerando que o Decreto nº 7508/2011, determina que as 
Secretarias de Saúde devam organizar suas estruturas de serviços em 
Redes, para ampliar o acesso e a cobertura e favorecer a economicidade de 
investimentos, a SES/DF encontra-se  no processo de organização das Redes 
de Serviços por proximidade geográfica. 

A SES tem instalados 4.522 leitos, o que representa um leito para 
569 habitantes.   

A organização de qualquer serviço tem como exigência fundamental 
a dotação de pessoal, somando quantidade, qualificação, desenvolvimento, 
monitoramento e manutenção o que se constitui na força de trabalho 
da instituição. Evidencia-se que os cálculos e as lotações são efetuados, 
porém os demais pressupostos ocorrem como processos eventuais, quando 
deveriam estar inseridos no cotidiano da gestão.

O redimensionamento recodifica e identifica as necessidades 
que exigem intervenção na produção dos serviços, eficiência e eficácia 
da força de trabalho existente e na efetividade do trabalho realizado. O 
papel exercido pelo monitoramento e pelas   pesquisas sobre processo de 
trabalho, custo benefício o uso da engenharia clínica, visam a modernizar 
os  procedimentos para otimizar  o ambiente e  as condições de trabalho e 
viabilizar a  valorização do trabalhador e  a satisfação do usuário.

Considerando a dimensão da rede de serviços, da SES/DF foi 
necessário o planejamento e a viabilização de uma equipe que pudesse 
oferecer em tempo hábil a proposta do quadro de pessoal atualizado para 
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ser implementada uma política de gestão do trabalho de acordo com as 
variáveis que determinem a sua atualização:

•	 Abertura	e	fechamento	de	serviço;

•	 Introdução	de	novos	processos	e	tecnologias;

•	 Adequação	da	estrutura	dos	serviços;

•	 Ampliação	de	leitos;

•	 Reversão	do	modelo	assistencial;

•	 Estabelecimento	de	necessidade	e	desnecessidade	de	profissionais;

•	 Implementação	da	Política	de	Saúde	do	Trabalhador.

O redimensionamento efetuado visa a produzir um ponto de equilíbrio 
e responder perguntas sobre: perfil, quantos somos, onde estamos, como 
laboramos, como está  a nossa saúde, entre outras perguntas.  Realizá-lo é 
um imperativo para subsidiar as transformações necessárias.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
2.1.1 Atores envolvidos

-  SUGETES: Foi constituída uma pequena  equipe com 2  
servidores  responsáveis pela área assistencial dos serviços 
hospitalares , mais 1 servidor responsável   pelos   serviços de 
atenção primaria, acrescida dos especialistas, por área.

-  SERVIÇO: Coordenadores, Gerentes e suas respectivas equipes.

2.1.2 Abrangência

O planejamento incluiu todas as coordenações da rede. Na realização 
do cronograma, observou-se o planejamento para organização dos serviços   
em  redes. Definiu- se iniciar-se pelas Coordenações Gerais de Saúde que 
conformam a primeira rede na SES – Rede Sudoeste.

O trabalho nesta rede foi concluído como demonstrado no exemplo 
abaixo.
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Quadro 1 
Quantitativo Previsto  e Existente –CGS-Recanto das Emas

QUANTITATIVO PREVISTO E EXISTENTE - CGS - RECANTO DAS EMAS

CARGO – MEDICO

UNIDADES PREVISTO EM 
HORAS

PREVISTO EM Nº 
DE SERVIDOR

EXISTENTE EM 
HORAS

DEFICIT EM 
HORAS

VAGAS 

CLÍNICA MÉDICA

DGSRE 60 2 40 -20 1

CSRE-01 60 3 40 -20 1

CSRE-02 180 9 320 140 7

UPA 806 41 540 -266 13

TOTAL 1106 55 940 -166 22

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.1.3 Metodologia

Constituída a equipe e definidas as Coordenações Gerais de Saúde 
para o início do trabalho, foram realizadas as seguintes atividades: 

a) Revisão Bibliográfica:

 Houve uma revisão de literatura nos seguintes temas: 

 -  Parâmetros existentes;

 -  Indicadores; 

 -  As Resoluções da Diretoria Colegiada/MS (BRASIL, 2002;  
 2010)

 -  As Resoluções dos Conselhos de Profissão;

 -  Recomendações do Ministério da Saúde 

b) Encontros Preparatórios com os envolvidos:

Foram realizados encontros com os envolvidos, para se discutir todos  
os aspectos e metodologia do trabalho. Nestes encontros foram revisados 
os parâmetros, analisadas as situações problema, já descritas e negociados 
os seguintes pontos: 

•	 Atividades	a	serem	realizadas	no	local;

•	 Participação	indispensável	do	gerente	dos	serviços	e	outros	que	
se  julgassem necessários;
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•	 Identificação	 nominal	 e	 presencial	 de	 todos	 os	 servidores,	
incluindo verificação da  a carga horária semanal de trabalho;

•	 Registro	 de	 todas	 as	 variáveis	 que	 interferem	 no	 rendimento	
do trabalhado, deduzindo os afastamentos legais que não são 
benefícios (horas cedidas, horas de preceptoria);

•	 Discussão	 da	 distribuição	 dos	 servidores	 pelas	 atividades	
existentes;

•	 Elaboração	 de	 cálculo	 de	 necessidades	 da	 força	 de	 trabalho					
conjuntamente, 

 

c) Realizada a abordagem significativa dos seguintes pressupostos: 

Política de Saúde do DF:

•	 Regras	 ou	Normas	 estabelecidas	 pelo	 governo	 para	 assegurar	
as funções necessárias e a reafirmação de que as mesmas sejam 
desempenhadas de acordo com os objetivos da instituição;

•	 Perfil	epidemiológico	da	população	que	demanda	os	serviços;

•	 Principais	Necessidades	cobertura	da	área	populacional;

•	 Modelo	de	Gestão;

•	 Sistema	de	Integração	entre	os	serviços;

•	 Tecnologia	incorporada	ao	processo	de	trabalho.

Política de Gestão do Trabalho e da Educação da SES/DF:

•	 Métodos	de	trabalho;

•	 Planos	de	cargos	e	salários	e	benefícios	legais;

•	 Qualificação,	valorização	e	promoção	de	pessoal;

•	 Carga	Horária	semanal;

•	 Sistema	de	distribuição	dos	trabalhadores	por	turno	de	trabalho;

•	 Estrutura	e	organização	dos	serviços;

Preparação de planilhas, por locais de trabalho, a exemplo do 
quadro abaixo 
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Quadro 2 
Necessidade de Força de Trabalho por Unidade de Serviço

FARMACIA/FARMACIA

UNIDADE PARAMETROS REFERENCIA

Hospitalar/Internação e 
Quimioterapia

1 para cada 25 leitos LEI Nº 5991 DE 17/12/73 e 
SBRAFH. Padrões Mínimos. 
2007

Centro de Saúde 1 para cada unidade LEI Nº 5991 DE 17/12/73 e 
SBRAFH. Padrões mínimos. 
2007

UPA 1 por unidade nas 24H + 1 
Diarista de segunda a sexta 
durante o dia

Portaria Ministerial UPA

Clínica da Família 40H semanais Portaria GM/MS 
154 de 24/01/2008                                                               
Portaria 2488 de 21/10/2011

Nutrição Parenteral 1 para cada 100 leitos SBRAFH/2007

Centrais de Abastecimento 1 para cada 100 itens 
padronizados

Decreto 85878 de 7/04/81

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a obtenção dos cálculos de força de trabalho, necessária a cada 
unidade, foram utilizados parâmetros usuais: alguns obrigatoriamente, 
concomitante a outros que foram adotados apenas para determinados setores. 
Outros parâmetros, ainda, foram consultados permanentemente considerando 
que os dados encontrados eram testados com  os parâmetros existentes. 
Foram consideradas as principais fontes a seguir: Diretrizes Nacionais do 
SUS e do DF, Resoluções dos Conselhos de Classe, Recomendações da OMS, 
RDC do Ministério da Saúde, ObservaRH/SP (OPAS);

Foram considerados também a necessidade da população, a demanda de 
atendimento, a complexidade de cada serviço e atendimentos referenciados. 

Para caracterização da clientela na área assistencial especificamente 
para as categorias de enfermagem, utilizou-se o Sistema de Classificação 
de Pacientes (Resolução COFEN nº 293/2004), como referência para 
determinar o número de horas por cuidado dia.

2.2 Ações Desenvolvidas 
2.2.1 Aplicação dos Cálculos

Esta atividade foi realizada por cargo com base nas seguintes informações:
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•	 Estrutura	 física	 e	 equipamentos	 (nº	 de	 leitos,	 salas,	 macas,	
consultórios, equipamentos específicos, exames realizados, 
fluxos de trabalho), quantitativo existente com a respectiva carga 
horária contratual, turnos de funcionamento, dias da semana, 
distribuição de servidor por turno existente e a necessária, 
distribuição das férias;

Na aplicação dos cálculos foram consideradas as seguintes variáveis:

Variáveis Operacionais

•	 Atividades	 desenvolvidas;	 Quantitativo	 de	 horas	 necessárias	
para desenvolvê-la, Diferença de carga horária entre um Turno 
e outro (manhã, tarde e noite), Quais dias e turnos por semana, 
Afastados das atividades.

Variáveis Específicas

•	 Complexidade	dos	serviços,	(ambulatório,	emergência-urgência,	
clínicas de internação; UTI; UCIN, unidade de Atenção Primaria, 
serviços de referencia (n regional, nacional e local); área de 
apoio diagnóstico e área administrativa;

•	 Estrutura	 e	 equipamentos	 existentes	 (salas,	 consultórios,	
aparelhos , capacidade operacional)

•	 Programas	Nacionais	e	Locais.

•	 Modelo	de	 calculo:	 (Nº	de	 leitos:	20	 /	Quantitativo	de	horas	
existentes de Enfermeiro= 180h/semanais, IST= 20%)

Exemplo de cálculo da unidade de Clinica Medica:

Dimensionamento conforme parâmetros da SES/DF - 1 enfermeiro 
para 15 leitos:

Manha= 2 profissionais (2 x 7 dias x 6 horas= 84h)

Tarde= 1 profissional (1 x 7 dias x 6 horas= 42h)

Noite= 1 profissional (1 x 7 dias x 12horas= 84h)

TOTAL= 210H + IST DE 20%= 252H

Memória de Cálculo = Necessidade – Existente = 252h – 180h = 72 
Horas Semanais de déficit (Conforme necessidade informada  na Visita In Loco)

O resultado foi definido em horas por cargo e pelo quantitativo  
baseado nas horas contratuais básicas.
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O índice de segurança utilizado foi de 15% para as áreas 
administrativas e serviços com nível intermediário de assistência e atenção 
primaria e 20% para áreas fechadas de maior nível de complexidade e para 
aquelas que tinham o beneficio de 2 férias por ano.

2.2.2  Visita in loco 

Foram visitados todos os setores propostos, efetuado o levantamento 
do quantitativo de servidores existentes, realizados os cálculos de 
necessidade, registradas as situações favoráveis e as desfavoráveis que 
interferem diretamente na sustentabilidade do quadro de pessoal.

Os denominados pela equipe como “Indicadores para Tomada de 
Decisão”, estão presentes nos vários níveis da administração, com influência 
potencialmente negativa.

•	 Absenteísmo	 por	 licenças	 médicas,	 servidores	 com	 restrições,	
para as quais não houve  solução ( o número existente é real, 
mas a produtividade é aquém , por dificuldades  de saúde );

•	 Vacâncias	sem	cobertura	planejada;		

•	 Déficit	no	cumprimento	carga	horária;	

•	 Quadros	de	servidores	sempre	defasados	nunca	estão	completos;

•	 Desvio	de	função	sem	a	respectiva	justificativa-fundamentação;

•	 Criação	de	serviços	novos	e	ampliação	de	leitos	sem	ampliação	
dos quantitativos de cargos e da força de trabalho;

•	 Duplo	vínculo	na	mesma	unidade	de	lotação;

•	 Direitos	 fictícios	que	os	 trabalhadores	 julgam	adquiridos	pelo	
tempo que estão na instituição;

•	 Programas	do	MS	com		necessidades	de	implantação	imediata		
sem planejamento do quadro de pessoal;

•	 Horas	 extras	 sendo	 utilizadas	 de	 forma	 rotineira,	 para	 abrir	
novos serviços, sem  ter o quadro de pessoal completo;  

•	 Ampliação	da	carga	horaria	sem	a	devida	fundamentação	técnica;

•	 Ausência	de	Gestão	Participativa	em	todos	os	níveis,	(o	diálogo	
individual não substitui as decisões coletivas);

2.2.3  Revisão por coordenação

Ao término de todas as visitas foram estruturadas as seguintes 
planilhas: 
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•	 Planilhas	Relacionadas	ao	Hospital;	

•	 Planilhas	Relacionadas	à	Atenção	Primária		

•	 Planilha	Geral.	

As planilhas foram revisadas em dois momentos, um em âmbito da 
SUGETES e outro conjuntamente Coordenação Geral e SUGETES. 

2.2.4 Revisão geral

Nesta etapa foi apresentada a conclusão dos trabalhos aos 
representantes de cada coordenação, da SUGETES e de todas as subsecretarias, 
oportunidade em que foram  incorporadas algumas recomendações.

2.2.5 Apresentação no colegiado de gestão da SES/DF

Nesta fase considerou-se o trabalho concluído para submeter à 
análise  dos Subsecretários de Saúde e deliberação do Senhor Secretario de 
Saúde, nesta oportunidade foram prestados esclarecimentos  e incorporadas 
algumas sugestões, principalmente em relação ao formato das planilhas.

2.2.6 Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal

O Quadro de pessoal de cada uma das (03) três coordenações, atualizado 
e revisado foi encaminhado para a publicação conforme apresentado: anexo V

Quadro 3 
Quantitativo Previsto - CGSRE

CARGO: MÉDICO UNIDADES PREVISTO EM HORAS PREVISTO EM Nº DE 
SERVIDOR

CLÍNICA MÉDICA

CGSRE 0  

CSRE 01 60 3

CSRE 02 180 9

UPA 880 44

TOTAL 1120 56

GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA

CSRE 01 60 3

CSRE 02 120 6

TOTAL  9

MÉDICO DA FAMÍLIA 
E COMUNIDADE 

(Considerando 23 
equipes existentes hoje a 

previsão é 36 equipes)

CSRE 01 (8 equipes) 320 8

CSRE 02   

Clínicas Família (15 
equipes)

600 15

13 EQUIPES NOVAS 520 13

Fonte: Elaborado pelos autores.
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2.3 Potencial da Iniciativa
A execução do dimensionamento de pessoal realizado em contato 

com as situações locais, além de apontar os déficits de pessoal, o quantitativo 
necessário e a adequação de lotação, também permitiu confirmar a existência 
de paradigmas que provocaram a revisão, conceitos e métodos existentes, 
repercutindo na produtividade, na economicidade e eficácia, e na opinião 
afirmativa sobre os serviços de saúde. 

A iniciativa tem a possibilidade de empoderar o gestor, pois o mesmo 
ao conhecer a sua realidade, amplia sua competência para negociar, mediar 
conflitos, pesquisar e demonstrar de forma sistemática o potencial dos 
recursos existentes, descaracterizando a visão da gestão do trabalho como 
periférica e imaterial.

Posteriormente à primeira experiência de dimensionamento com 
metodologia específica, a ação de monitoramento, é potencialmente 
favorecida. Assim a gestão do trabalho  poderá enfrentar  com êxito o 
exercício de sua competência: observar, planejar, acompanhar,monitorar  
avaliar,  a força de trabalho; identificar, manter, ampliar , atualizar  o 
quantitativo de pessoal, implementar  a educação permanente e a política 
de saúde integral   do trabalhador e, assim  realizar os ajustamentos possíveis  
à realidade existente. 

2.4 Caráter Multiplicador
Muitas ações podem e devem decorrer do dimensionamento:

•	 Implantar	o	monitoramento,	Identificar	o	perfil	do	servidor,

•	 Levantar	e	propor	indicadores	para	a	gestão,

•	 Estabelecer	transparência	e	credibilidade	nas	informações,	

•	 Fundamentar	os	processos	comuns	da	gestão	do	trabalho

•	 Desenvolver	habilidade	do	gestor	para	negociar	a	necessidade	de		
novos servidores, condições de trabalho, saúde do trabalhador e 
educação permanente
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3 RESULTADOS 
Os trabalho da Rede Sudoeste, do Instituto de Saúde Mental, e 

Hospital  São  Vicente de Paula já foram finalizados.

Constatou-se modificação  na postura do Gestor diante das 
ocorrências envolvendo as relações do trabalho com destaque para:

•	 O	estabelecimento	do	diálogo	transparente	e	participativo	entre	
gestores e trabalhadores;

•	 Uso	 da	 adequada	 fundamentação	 técnica	 dos	 processos	 de:	
lotação, remoção, cessão, dispensa de ponto e ampliação de 
carga horária e solicitações de horas extras;

•	 Credibilidade	nas	informações	procedentes	destas	coordenações;

•	 Análise	 de	 problemas	 em	 conjunto	 com	 os	 envolvidos	 para	
alcançar soluções factíveis e estruturadas;

•	 Uso	 da	 negociação	 como	 ferramenta	 sustentável	 nas	 tomadas	
de decisão sobre movimentação e adequação dos servidores às 
necessidades do serviço;

•	 	Empoderamento	para	localizar	os	trabalhadores	nos	centro	do	
planejamento  e  da tomada de   decisões;

•	 Compreensão	dos	gestores	locais		do	papel	do	monitoramento	
inclusive com a proposta de implantar comissões de 
monitoramento e controle das escalas;

Considera-se também como resultado os aspectos do perfil do servidor 
já identificados: Quantitativos afastados, cedidos, por faixa etária, por gênero, 
local de moradia e por mil habitantes por Coordenação Geral de Saúde. 
Considera-se  como importante resultado a aquisição de experiência para que 
na continuidade  se pudessem envolver mais equipes e validar a metodologia.

4 CONCLUSÃO

O interesse dos gestores sobre o processo de gestão do quadro 
de pessoal sob sua responsabilidade é um fator predominante para uma 
condução de sucesso.

 Na realização do trabalho contou-se com aspectos facilitadores e 
dificultadores que merecem ser mencionados, para serem tratados visando 
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à potencializar e minimizar as interferências.

Destacam-se:

Aspectos Facilitadores:

•	 Boa	receptividade	local	e	interlocução;	

•	 Interesse	 dos	 coordenadores	 e	 gerentes	 pela	 realização	 do	
trabalho;

•	 Experiência	anterior	de	um	dos	membros	da	equipe;

•	 Participação	dos	especialistas;

•	 Metodologia	participativa.

Aspectos dificultadores

•	 Indisponibilidade	 de	 tempo	 da	 equipe	 para	 cumprir	 o	
cronograma;

•	 Indisponibilidade	de	transporte	para	os	deslocamentos;

•	 Desencontro	das	informações	nos	diferentes	núcleos	de	registro;

•	 Situações	de	lotações	inadequadas	e	desvio	de	funções;

•	 Indefinições	 nos	 fluxos	 que	 regulamentam	 os	 processos	 de	
trabalho.

•	 Sistema	de	informação	restritivo	a	cada	unidade	de	serviço;

É necessária a urgente continuidade do redimensionamento, para 
o estabelecimento de fluxos legais e normativos, para que a gestão possa 
ampliar e criar cargos, propor decretos de desnecessidade , instituir o banco 
permanente de concursados e a do monitoramento como ferramenta de 
gestão permanente do quadro de pessoal da SES.
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Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas*

Dimensionamento da Força de Trabalho  
nas Unidades de Urgência e Emergência

luciele De araúJo BarBosa raMos1

1 INTRODUÇÃO

O projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho das Unidades 
de Urgência e Emergência sob gestão da Secretaria de Estado da Saúde 
de Alagoas, tem o intuito de instrumentalizar os gestores dessas unidades 
para que tenham condições de planejar e distribuir os servidores de forma 
otimizada, levando a população os melhores serviços com o número ideal 
de profissionais.

A necessidade de criação de parâmetros em relação ao quantitativo 
da força de trabalho deu-se em virtude das constantes solicitações das 
Unidades de Saúde, em suprir seu quadro de profissionais nas diversas áreas 
de atuação, sejam elas: administrativa, técnica ou assistencial.

A dificuldade da Coordenadoria Setorial de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas da Secretaria de Saúde, assim como, dos próprios gestores das 
Unidades, em mensurar a real necessidade de seus serviços, gerava inúmeros 
processos, excessos de mão-de-obra, demora na análise dos pedidos e 
aumento de despesa na folha de pagamento.

Reverter essa situação tornou-se algo importante diante de tantos 
desgastes gerados em virtude da inexistência da mensuração do nosso 
quadro de servidores.

1 Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Especialista em Planejamento Estratégico 
pelo Centro Universitário de Volta Redonda (UNIFOA), Mestranda em Saúde e Desenvolvimento, Servidora Pública da Secretaria do 
Estado da Saúde de Alagoas, responsável pelo Serviço de Provisão de Pessoal - SPP. E-mail: lucielebarbosa@hotmail.com 

* Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas–SESAU/AL - Avenida da Paz, 1174, Jaraguá, Maceió. CEP 57025-050. Fone (82) 3315 – 
3111 / 9580. E-mail: spp.csgdp@gmail.com
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Para o estudo foi constituída uma equipe de trabalho formada de 

técnicos e gestores das Unidades a serem trabalhadas, bem como, técnicos da 
Coordenação Setorial de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Diretoria de 
Assistência Pré-Hospitalar e Diretoria de Assistência Hospitalar e Urgência.

Tínhamos como objetivo abranger as Unidades de saúde da Urgência 
e Emergência sob gestão direta da Secretaria Estadual da Saúde de Alagoas.

A metodologia adotada foi o levantamento de dados em publicações 
existentes sobre a Força de Trabalho em Organizações de Saúde (COELHO 
JUNIOR, 2006; PICCHIAI, 2000), em Portarias (BRASIL, 2002; 2003; 
2004; 1978; 2011; 2012a; 2012b; 2012c), Resoluções (BRASIL, 2010), Lei 
(ALAGOAS, 1991) e Políticas Públicas de Saúde do SUS (BRASIL, 2006a; 2006b), 
a formação de equipe multidisciplinar composta por técnicos e gestores, visitas 
técnicas e entrevistas para levantamento das particularidades de cada Unidade.

2.2 Ações Desenvolvidas
O estudo teve início em 2008 quando se identificou a necessidade de 

parametrizar o quantitativo de profissionais nas Unidades de Saúde.

Na primeira etapa foi constituída uma equipe de trabalho formada 
por técnicos da Coordenadoria Setorial de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, da Diretoria de Assistência Pré-Hospitalar, da Diretoria de 
Assistência Hospitalar e Urgência e técnicos e gestores das Unidades a 
serem trabalhadas.

Realizou-se em paralelo o levantamento das literaturas pertinentes 
ao trabalho (COELHO JUNIOR, 2006; PICCHIAI, 2000), em Portarias 
(BRASIL, 2002; 2003; 2004; 1978; 2011; 2012a; 2012b), Resoluções  
(BRASIL, 2010), Leis (ALAGOAS, 1991) e Políticas Públicas de Saúde do 
SUS (BRASIL, 2006a; 2006b), visitas técnicas às Unidades e construção de 
planilhas (Quadros 1 e 2) para otimizar o processamento dos dados.

Na etapa seguinte foram realizadas reuniões, onde se construiu o 
desenho de cada Unidade, levando em consideração o quantitativo de 
servidores lotados e laborando, readaptações existentes, desvios de função, 
nível de qualificação, natureza dos vínculos (concursado, comissionado, 
terceirizados e precários), carga horária, serviços oferecidos, equipamentos 
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existentes, volume de atendimento/dia, número de leitos e grau de 
complexidade.

Com todas as informações colhidas, foi feita a consolidação e 
construído um relatório que continha informações sobre a estrutura física e 
distribuição de servidores nas Unidades.

O relatório finalizado foi enviado para ser balizado pela: 
Coordenadoria de Ações Estratégicas, Superintendência de Atenção a Saúde 
e Secretário de Estado da Saúde em 2011 e posteriormente foi colocado em 
prática.

2.3 Potencial da Iniciativa
Percebemos que a iniciativa tem um potencial alto, pois está 

proporcionando:

a) Visualização das carências das Unidades; 

b) Visualização do impacto financeiro dessas carências; 

c) Ferramenta de orientação para o dimensionamento do quadro 
de servidores nas atuais e futuras Unidades da Secretaria de 
Estado da Saúde de Alagoas; 

d) Diminuição do tempo resposta dos processos de solicitação de 
servidores; 

e) Acompanhamento mensal das movimentações dos servidores 
nas Unidades; 

f) Base de dados para realização de concursos públicos; 

g) Diminuição das horas extras nas Unidades. 
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Figura 1 
Quadro – Levantamento dos Serviços
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Figura 2 
Quadro – Levantamento dos Serviços

2.4 Caráter Multiplicador
Toda a ação encontra-se em relatório que contém: os quantitativos 

de servidores por Unidade e como chegar a este contingente, desta forma, 
as pesquisas e informações estão disponíveis aos gestores e o setores de 
Gestão de Pessoas das Unidades.

Durante as reuniões mensais de acompanhamento e suporte as Unidades 
com os representantes das mesmas, são tiradas as dúvidas sobre o funcionamento 
do dimensionamento, tendo como referência o estudo realizado.
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3 RESULTADOS 

O resultado esperado foi a implantação, em sua totalidade, do uso 
do Dimensionamento nas Unidades de Saúde, como ferramenta técnica 
para tomadas de decisões mais assertivas em relação à quantidade de 
profissionais nos serviços atuais e futuros, a qualidade do serviço dentro 
das nossas Unidades e referência no tocante a concurso público.

4 CONCLUSÕES

O projeto de Dimensionamento possibilita ao Estado de Alagoas, ter 
um mapa das nossas unidades considerando todas as suas peculiaridades 
como: estrutura física e humana, competências, grau de risco e 
complexidade. Isso nos permite contribuir com uma base de qualidade na 
hora de quantificar as nossas necessidades atuais e futuras.

Temos encontrado muitos desafios na implantação do projeto, entre 
eles: a precarização dos vínculos, os desvios de função, o interesse do 
servidor subjugando o da população, má distribuição da força de trabalho 
e carga horária, dados desencontrados sobre a relotação do servidor e por 
fim o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000) em fazer um 
concurso público contemplando a necessidade dos serviços.

Sabemos que os desconfortos e dificuldades fazem parte dessa quebra 
de paradigma, mas também temos consciência que o ganho na qualidade de 
vida do nosso servidor e da nossa população é algo que nos motiva a dar 
continuidade aos trabalhos, sempre buscando as Inovações de Melhores 
Práticas na Construção de um SUS cada vez melhor.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde 
de Guarulhos/SP, previsto na Lei Municipal nº 6359, de 03/04/2008, na 
sua concepção, abrange critérios capazes de avaliar o desempenho dos 
trabalhadores e a qualidade dos serviços prestados, servindo também como 
retroalimentador do Plano de Educação Permanente (GUARULHOS, 2008).

Este Programa envolve todas as instâncias da Secretaria da Saúde 
e é aplicado de forma processual, contínua e periódica para todos os 
Trabalhadores da Saúde, contratados pela Administração Direta, os 
municipalizados e os cedidos por outros órgãos, independente do regime 
jurídico. Além disso, conta com a forte e efetiva participação dos usuários 
na Avaliação dos Serviços de Saúde, com o apoio do Conselho Municipal 
de Saúde e dos Conselhos Gestores de cada Unidade de Saúde.

O desenvolvimento, implantação, aplicação e aceitação da Avaliação 
de Desempenho constituem um grande desafio para a Secretaria da Saúde, 
à medida que identifica as necessidades de melhorias em infraestrutura, 
recursos humanos, assistência prestada por área, seja na área médica, 
1 Administradora, Diretora de Departamento de Recursos Humanos da Saúde. E-mail: solangevialle@ guarulhos.sp.gov.br 
2 Tecnologia em Processamento de Dados, Gerente Técnico da Gestão do Trabalho. E-mail: lucianazanotto@guarulhos.sp.gov.br
3 Historiadora, Gerente I de Seleção de Pessoal da Saúde. E-mail: drianysantos@ guarulhos.sp.gov.br
4 Nutricionista, Gerente I da Avaliação de Desempenho. E-mail: silviatonim@ guarulhos.sp.gov.br

* Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos - Rua Íris, nº 320 – Gopouva – Guarulhos – SP CEP: 07051-080, Tel.: 2472-5000. 
E-mail: rhsaude@guarulhos.sp.gov.br
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odontológica, de enfermagem, administração, entre outros, e a inserção 
destas no planejamento, ações, programas e política de saúde do município.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Avaliação de Desempenho é um instrumento gerencial que visa 

avaliar o desempenho profissional dos trabalhadores e dos serviços de 
saúde, possibilitando identificar e mensurar os resultados obtidos pelos 
avaliados e pelas equipes de trabalho, mediante critérios pactuados. A 
avaliação dos serviços de saúde é realizada pelo usuário a fim de avaliar os 
serviços prestados pelos trabalhadores, bem como as áreas das unidades, 
fortalecendo sua participação, que resulta em um diagnóstico na ótica do 
usuário do sistema.

Este modelo de Avaliação fundamenta-se em uma metodologia em 
que o desempenho é analisado sob o olhar de diferentes atores, quebrando o 
paradigma do olhar exclusivo do gestor, promove interação entre avaliador 
e avaliado, que buscam encontrar possibilidades de desenvolvimento e 
melhoria e, para ambos, saber o que se espera do seu desempenho.

O Programa de Avaliação de Desempenho é aplicado por ciclo de 
avaliação, a cada dois anos, cujas informações são armazenadas, processadas 
e calculadas com o apoio de um Sistema de Informação específico, com os 
seguintes instrumentos:

I. Avaliação Individual – consiste em que o trabalhador ou chefia 
realize a sua autoavaliação, a avaliação da equipe em que atua e 
das suas condições de trabalho, individualmente. E, em conjunto, 
avaliado e avaliador realizam a avaliação da chefia imediata 
e dos trabalhadores sob sua coordenação, quando houver, e 
vice-versa. 

II. Avaliação da Equipe - a chefia promove um encontro com os 
trabalhadores da mesma equipe, onde tem o papel de mediador, 
a fim de estimular a reflexão e o debate sobre o desempenho da 
equipe da qual fazem parte e das condições de trabalho, e buscar 
o consenso dos envolvidos para a pontuação no programa.

III. Avaliação dos Serviços de Saúde - os usuários avaliam os 
serviços das Unidades de Saúde nos fatores: Qualidade e 
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Agilidade do atendimento, Informações e Resultados obtidos, 
com os conceitos: ótimo, bom, regular ou ruim, através do 
preenchimento de formulário que é depositado em urnas da 
Avaliação de Desempenho colocadas nas unidades em lugares 
visíveis de fácil acesso. Além disso, os usuários são acionados 
por telefone para participar do novo ciclo de avaliação, baseado 
na iniciativa individual de identificação, informando nome e 
telefone, no ciclo anterior.

IV. Plano de Metas - é apurado e apontado exclusivamente o 
cumprimento dos prazos de entrega dos Bancos de Dados dos 
Sistemas de Informação em Saúde. Trata-se de um processo em 
desenvolvimento e aprimoramento.

V. Histórico funcional – consiste na dedução de pontos por 
ocorrências na vida funcional do trabalhador, ao período 
correspondente ao ciclo de avaliação. São considerados para 
este fim a suspensão, advertência, falta injustificada, ½ falta 
injustificada, afastamento com ou sem remuneração e licença 
médica. Após o levantamento destas informações, as mesmas 
são filtradas, analisadas e apontadas para a devida dedução de 
pontos individuais.

VI. Aperfeiçoamento profissional – consiste no acréscimo de pontos 
da avaliação com a finalidade de valorizar o trabalhador que 
busca seu aperfeiçoamento profissional. É computado ponto 
por curso de aperfeiçoamento ou especialização realizado 
pelo Trabalhador da Saúde, dentro do ciclo de avaliação, até o 
limite de 04 (quatro) pontos, de acordo com critérios definidos 
(GUARULHOS, 2013).

Para efetivar a Avaliação dos Serviços de Saúde, em cada ciclo, a 
Secretaria da Saúde organiza encontros com a presença dos conselheiros 
municipais de saúde, conselheiros gestores locais e demais usuários 
da comunidade nas reuniões de Controle Social, a fim de estimular e 
conscientizar da importância da participação, momento em que, também, 
são esclarecidos os objetivos, prazos, formas e consequências do processo 
avaliativo.

As avaliações realizadas pelos usuários são depositadas em urnas. Estas 
são recolhidas periodicamente, os formulários computados individualmente 
e cadastrados em banco de dados específico.
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Estes dados resultam em notas por equipe que incidem na pontuação 
individual do trabalhador, que computado aos demais instrumentos do 
Programa de Avaliação, são condicionantes para a evolução na carreira.

Além de contribuir com o desempenho dos trabalhadores, o usuário 
tem, no verso do mesmo formulário, a oportunidade de avaliar os serviços 
prestados por área daquela Unidade de Saúde, como exemplo: na área 
médica, de enfermagem, odontologia, administração, limpeza, recepção, 
etc, nos conceitos ótimo, bom, regular ou ruim e com mais um campo livre 
para suas observações. Esta parte da avaliação resulta em um diagnóstico 
dos serviços prestados por área e não influencia na nota da equipe da 
unidade de saúde.

As informações da Avaliação dos Serviços de Saúde são consolidadas 
em relatórios gerenciais para a pontuação dos trabalhadores e, sobretudo 
para o diagnóstico dos serviços de saúde, que é utilizado como instrumento 
de gestão local, distrital, regional. Os resultados são apresentados por 
unidade, por distrito de saúde, por região de saúde, por departamento e/ou 
geral do município. 

2.2 Ações Desenvolvidas
A Secretaria da Saúde de Guarulhos implantou o Programa de Avaliação 

de Desempenho em 2008. Durante o seu planejamento e desenvolvimento, 
houve a participação de diversos atores: gestores, trabalhadores e usuários 
da Saúde, bem como representantes das Secretarias de Administração e de 
Governo, Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Gestores de Saúde 
que permitiu fóruns de debate para reflexões e ajustes necessários.

O 1º Ciclo de Avaliação correspondeu ao período de abril/2008 até 
março/2010 e aplicado de janeiro a junho/2010. Este ciclo foi iniciado com 
a Avaliação dos Serviços de Saúde onde os usuários tiveram uma expressiva 
e importante participação, seguido das Avaliações Individuais e demais 
instrumentos.

O 2º Ciclo correspondeu ao período de abril/2010 até março/2012, 
aplicado de maio/2011 a junho/2012, iniciado com a Avaliação de 
Acompanhamento.

Nos dois ciclos, a Avaliação de Desempenho ocorreu em todas as 
unidades de saúde e, em ambos, com o objetivo de alcançar a totalidade 
dos gestores, gerentes, trabalhadores e a maior parte da população possível, 
contou com o seguinte Plano de Comunicação:
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· elaboração de informativos enviados a cada trabalhador 
individualmente;

· e-mails às Unidades de Saúde da Rede Municipal;

· matéria divulgada no site da Prefeitura de Guarulhos e demais 
jornais locais;

· vídeo com orientação aos usuários sobre como participar 
da Avaliação dos Serviços de Saúde no site da Prefeitura de 
Guarulhos;

· reuniões com a comunidade, Conselho Municipal de Saúde, 
Conselhos Gestores, Departamentos, Regiões e Distritos de 
Saúde. 

Todas as etapas e resultados do Programa de Avaliação de Desempenho 
foram publicados no Diário Oficial do Município, normatizado por Portaria 
do Secretário da Saúde e, em julho/2013, foi regulamentado pelo Decreto 
Municipal nº 31008/2013 (GUARULHOS, 2013).

2.3 Potencial da Iniciativa
O Programa de Avaliação de Desempenho é um processo que reflete 

um diagnóstico do desempenho dos trabalhadores e dos serviços prestados, 
além de propiciar o diálogo entre os atores envolvidos.

Esta iniciativa se destaca pela importância da participação dos usuários, 
contribuindo para o pleno exercício de cidadania, com a oportunidade 
legítima de avaliar, acompanhar, monitorar e planejar os Serviços de Saúde. 
Destaca-se, também, pela liberdade de expressão e pelo fortalecimento dos 
conselhos gestores e Conselho Municipal de Saúde.

Constitui um instrumento de fortalecimento e respeito ao preceito 
constitucional de garantir a efetiva participação social na gestão do sistema 
local de Saúde, além de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação de 
serviços internos e externos na busca pela melhoria contínua do atendimento 
ao usuário.

2.4 Caráter Multiplicador 
A Avaliação dos Serviços de Saúde encontra seu fundamento legal no 

Programa de Avaliação de Desempenho da Secretaria da Saúde. 

A avaliação conta com o acompanhamento e participação do 
Conselho Municipal de Saúde e dos Conselhos Gestores Locais em cada 
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Unidade de Saúde, contribuindo, inclusive, com a divulgação e estímulo a 
participação dos usuários.

O instrumento de avaliação faculta a identificação do usuário. A 
Secretaria da Saúde valoriza esta iniciativa consultando o usuário no ciclo 
seguinte, por meio eletrônico ou telefone, convidando-o para que contribua 
com a sua nova avaliação.

O primeiro ciclo de avaliação ocorreu no ano de 2010, e o segundo 
em 2012. Após o término de cada ciclo, foram apresentados os resultados 
aos gerentes, trabalhadores e usuários, em oficinas por distritos de saúde ou 
região de saúde intramunicipal, onde os diversos atores puderam contribuir 
com sugestões para aprimoramento da Avaliação dos Serviços de Saúde.

A partir dessas contribuições, o instrumento de avaliação foi 
aperfeiçoado possibilitando relacionar a avaliação do usuário à especificidade 
do serviço de saúde, seja na Atenção Básica, nas Especialidades ou nos 
Hospitais, por exemplo, buscando, desta forma, promover a participação dos 
diversos atores e estimular o diálogo aproximar cada vez mais as atividades 
da atenção à saúde e formas de promoção de saúde às necessidades dos 
usuários, contribuindo constantemente para a melhoria efetiva da qualidade 
dos serviços prestados.

3 RESULTADOS

O 1º Ciclo do Programa de Avaliação de Desempenho foi aplicado 
em abril de 2010 e abrangeu o período de abril de 2008 a março de 2010. 
O ciclo contou com a participação de 5.173 trabalhadores; com 20.401 
avaliações entre Autoavaliação, Avaliação do Superior Imediato, do 
Subordinado, da Equipe e das Condições de Trabalho, atingindo 97,7% do 
previsto. No 1º Ciclo, do total dos trabalhadores, 88% alcançaram nota 
igual ou superior a 75 pontos.

Na Avaliação dos Serviços de Saúde pelos usuários do SUS foi aplicada 
presencialmente e por telefone de janeiro a abril de 2010, e resultou em 
33.950 formulários válidos, desses 83% preenchidos integralmente, 14% 
parcialmente e 4% em branco em 91 unidades de saúde. 

Foram avaliados 4 fatores: Qualidade no atendimento, Agilidade 
do Atendimento, Informações e Resultados, onde 60% alcançaram os 
conceitos Ótimo e Bom e 7 Áreas de Avaliação: Recepção, Enfermagem, 
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Farmácia, Consulta com o Médico, Consulta com o Dentista, Administração 
e Limpeza, onde 42% alcançaram os conceitos Ótimo e Bom.

A pontuação obtida na Avaliação dos Serviços de Saúde contribui 
para a pontuação final dos trabalhadores, a qual se constitui como um 
dos critérios para a habilitação dos mesmos para a evolução na carreira. 
Em outubro/2010, houve a 1ª evolução horizontal na carreira baseada no 
Programa de Avaliação de Desempenho, beneficiando 909 trabalhadores.

No 2º ciclo do Programa de Avaliação de Desempenho, aplicado em 
2012, abrangeu o período de abril de 2010 a março de 2012. Participaram 
6.284 trabalhadores, com 24.803 avaliações entre Autoavaliação, Avaliação 
do Superior Imediato, do Subordinado, da Equipe e das Condições de 
Trabalho, atingindo 97,6% do previsto. Do total dos trabalhadores, 92% 
atingiram nota igual ou superior a 75 pontos.

A Avaliação dos Serviços de Saúde aplicada de novembro de 2011 a 
fevereiro 2012, em 96 Unidades de Saúde resultou em 25.861 formulários. 
Desses, 86% foram preenchidos integralmente, 11% parcialmente e 5% em 
branco, onde 55% das Unidades alcançaram os conceitos Ótimo e Bom.

Neste 2º ciclo, foram avaliados os 4 fatores e as 7 Áreas de Avaliação 
referidos no ciclo anterior, onde 55% das Unidades alcançaram os conceitos 
ótimo e bom e nas áreas de avaliação, 85% obtiveram estes conceitos.

Em novembro/2013, houve a 2º evolução horizontal na carreira, 
beneficiando 1.516 trabalhadores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Avaliação dos Serviços de Saúde é um instrumento gerencial que 
vem se fortalecendo perante os usuários do SUS em Guarulhos, na medida 
em que reconhecem a suas contribuições nas ações de saúde, contando com 
o apoio e participação dos Conselhos Gestores e Conselho Municipal de 
Saúde, tanto na divulgação quanto nos resultados.

Na análise dos resultados do 1º e 2º ciclos, pode-se observar a redução 
das críticas e aumento dos elogios na avaliação dos serviços prestados pelas 
Unidades de Saúde, e ainda na identificação do usuário, incluindo dados 
pessoais e contatos, em especial no 2º ciclo, quando passou de 40% para 
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45% os usuários identificados.

A Secretaria da Saúde estimula a efetiva participação social na gestão, 
de forma permanente, conscientizando o usuário sobre seus direitos, deveres 
e formas de participação e manifestação, entendendo como considerável 
avanço na consolidação do SUS Guarulhos e na contínua melhoria da 
qualidade dos serviços prestados.

REFERÊNCIAS
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1 INTRODUÇÃO 

A definição de Assistência Farmacêutica, pela Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, esclarece que o acesso a medicamentos e seu 
uso racional somente serão alcançados se o conjunto de atividades, nela 
previsto, for executado nos serviços de saúde de maneira correta e com 
qualidade. 

Uma vez que parte das atividades da Assistência Farmacêutica está sob 
a responsabilidade do gestor municipal, como a seleção, a programação, a 
aquisição, o armazenamento e a dispensação (BRASIL, 2013), elas devem ser 
plenamente implantadas, tanto no nível central (Central de Abastecimento 
Farmacêutico) como nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde. 

Sendo assim, torna-se imperativo o conhecimento das etapas que 
constituem a Assistência Farmacêutica pelos gestores e profissionais, bem 
1 Médico. Especialista, Auditor em Saúde (Fundação UNIMED e Universidade Gama Filho), Secretário da Saúde. E-mail: valter.

negrelli@gmail.com.
2 Farmacêutica. Mestre, Gestão da Assistência Farmacêutica (UFRGS), Chefe Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) - DAF. 

E-mail: ligia_marques@terra.com.br.
3 Farmacêutico. Especialista, Gestão da Assistência Farmacêutica(UFSC), Gerente da Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia 

Central. E-mail: anjoalmeida79@hotmail.com.
4 Farmacêutica, Secretaria de Saúde – DAF. E-mail: alpsantos@riopreto.sp.gov.br.
5 Farmacêutico, Secretaria de Saúde - DAF. E-mail: e-romagnoli@riopreto.sp.gov.br.

* Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto - Avenida Romeu Strazzi, 199 – Vila Sinibaldi. Telefone 17 32169766. E-mail: 
sms.daf@riopreto.sp.goc.br
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como a importância de cada uma delas para a qualidade dos medicamentos 
e dos serviços, com consequente cumprimento dos propósitos implícitos na 
política que a sustenta.

O medicamento é um insumo que exige condições apropriadas de 
armazenamento e controle de estoque e, por outro lado, orientações e o 
acompanhamento para o seu uso correto (MARÍN, 2003), fato que norteia 
a ação do farmacêutico nos sistemas de saúde.

O papel do farmacêutico tem sido discutido e deve ser construído 
em consonância com as políticas de saúde, que colocam a Assistência 
Farmacêutica como um importante sistema de apoio (BRASIL, 1998) às 
ações de saúde e o paciente como foco de suas ações (GOMES, 2007).

No contexto apresentado o farmacêutico deve realizar as propostas 
buscando uma mudança no uso do medicamento. É um desafio para ele, 
que deve construir seu curriculum de acordo com as novas atribuições 
(GOMES, 2007), mas também para os serviços de saúde, que devem prover 
um cenário adequado à realização das atividades.

Gomes (2007) divide as atividades da Assistência Farmacêutica em 
técnico-assistenciais (adesão ao tratamento, gestão de caso, dispensação 
especializada, conciliação de medicamentos, atendimento farmacêutico à 
demanda es¬pontânea, grupos operativo-educativos) e técnico-gerenciais 
(controle de estoque, programação, aquisição, conservação). Ressaltando, 
em todo o processo, o caráter técnico das ações, o qual exige profissionais 
capacitados e em quantidade suficiente. O que nos remete à pergunta: 
quanto é o suficiente? 

Diante do exposto, ficou evidente no município de São José do Rio 
Preto a necessidade de organização da rotina de trabalho da farmácia, bem 
como o dimensionamento dos profissionais nela inseridos, com vistas aos 
objetivos do sistema de saúde implantado no município.

No redesenho da Assistência Farmacêutica, o farmacêutico deve 
privilegiar as ações técnico-assistenciais, sem, no entanto, se descuidar das 
técnicas administrativas, apoiando assim, os protocolos de Hipertensão 
e Diabetes da Secretaria de Saúde, que estabelecem o acompanhamento 
farmacoterapêutico dos pacientes, bem como as atividades educativas, 
individual ou em grupo.  E, ainda, aproximar-se das atribuições definidas 
conjuntamente com os gestores das Unidades Básicas de Saúde, que preveem 
uma maior integração deste profissional com a equipe.
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A Assistência Farmacêutica não é uma atividade privativa do 
farmacêutico, mas deve ser desenvolvida por ele em conjunto com outros 
profissionais (BRASIL, 2008), sendo essencial sua presença nas equipes de 
saúde.

Sob o ponto de vista da gestão, preocupação igual à de prover os 
recursos deve ser dada ao controle e avaliação do investimento, que pode 
ser alcançado através da determinação de parâmetros e monitoramento de 
indicadores (BRASIL, 2006). 

O objetivo do presente trabalho foi definir parâmetros que permitam 
o dimensionamento de recursos humanos e a execução das ações previstas 
para a Assistência Farmacêutica nas Unidades Básicas de Saúde (com ou sem 
estratégia de Saúde da Família) do município de São José do Rio Preto - SP, 
buscando a qualidade dos medicamentos e dos serviços disponibilizados. 

De maneira mais específica se buscou, ainda, qualificar as ações de 
Assistência Farmacêutica; organizar a rotina de trabalho do farmacêutico, 
com foco nas ações assistenciais; definir as atividades do técnico de farmácia 
na Atenção Básica; e dar visibilidade das ações de Assistência Farmacêutica 
para a equipe de saúde e o gestor. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Característica do Processo Adotado
Inicialmente, as atividades que constituem a Assistência Farmacêutica 

foram avaliadas sob os aspectos conceituais, legais e dos processos de 
trabalho.  

A seguir, foram destacadas aquelas que devem ser realizadas pela 
farmácia de uma Unidade Básica de Saúde (com ou sem estratégia da família) 
de São José do Rio Preto. 

As atividades foram então alocadas para o farmacêutico e para o 
técnico de farmácia, considerando neste momento as atribuições do 
farmacêutico e as ações que podem ser realizadas pelo técnico de farmácia, 
sob a supervisão do farmacêutico. Para a definição das atividades atribuídas 
ao farmacêutico levaram-se em conta os protocolos assistenciais da Secretaria 
Municipal de Saúde, a política de Promoção de Saúde do município e a 
avaliação dos indicadores do Contrato Organizativo da Ação Pública da 
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Saúde (COAP), com ênfase nas atividades em grupo e foco nas prioridades 
de saúde do território. 

O próximo passo foi definir o tempo que cada profissional deve 
dedicar semanalmente a cada uma das atividades propostas para a Assistência 
Farmacêutica, bem como o número de vezes que ele deve executar cada 
uma delas, no período. Cada atividade foi definida e descrita em forma 
de procedimento operacional padrão (POP) para melhor compreensão de 
todos os envolvidos. 

O tempo médio mínimo e o número de atividades foram determinados 
empiricamente, a partir de observação e discussão sistemática do trabalho 
de farmacêuticos e técnicos de farmácia do município. 

Após a definição dos critérios acima, foi deliberado o tempo mínimo 
para a execução da dispensação de medicamentos em quatro minutos. 
O valor médio por dispensação foi decidido após várias simulações e 
observação da prática, nas Unidades Básicas de Saúde.

A capacidade instalada de atendimento da farmácia na Atenção 
Primária à Saúde foi estabelecida a partir da soma da carga horária 
na dispensação, dos profissionais que nela trabalham e do número de 
dispensações, no mesmo período. O tempo médio diário de cada dispensação 
inferior a quatro minutos indica a necessidade de alocação de profissional 
na farmácia.

Diante da complexidade do sistema de apoio que caracteriza 
a Assistência Farmacêutica foi decidida a alocação de pelo menos um 
farmacêutico para cada farmácia, respeitada a proporção de um farmacêutico 
para cada quatro técnicos de farmácia.

Outro parâmetro utilizado para a determinação do número de 
farmacêuticos foi a proporção de dispensação de medicamentos a pacientes 
idosos, o número de prescrições contendo substâncias psicoativas e o 
número de pacientes hipertensos (Figura 1).

Os parâmetros foram apresentados no Colegiado da Assistência 
Farmacêutica e aprovados pela plenária. A seguir, foram colocados à prova 
no Comitê Gestor da Secretaria, onde também receberam apoio. A ação foi 
então descrita na Programação Anual de Saúde, já que previa a contratação 
de profissionais.

Por fim, os parâmetros estabelecidos foram discutidos com o 
Departamento de Planejamento da Secretaria, que desenvolveu um 
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instrumento (planilha Excel) para o registro e monitoramento diário das 
ações, incluindo o tempo médio por dispensação, propiciando a avaliação 
constante do processo.

2.2 Ações Desenvolvidas
•	 Definição	do	papel	o	farmacêutico	na	Atenção	Básica.

•	 Dimensionamento	 dos	 recursos	 humanos	 em	 Assistência	
Farmacêutica.

•	 Inclusão	das	atividades	assistenciais	da	Assistência	Farmacêutica	
na rotina do farmacêutico.

•	 Desenvolvimento	 de	 instrumento	 de	 monitoramento	 das	
atividades da Assistência Farmacêutica

Figura 1 
Alocação de farmacêuticos da Assistência Farmacêutica municipal

Dispensação/Média
Mensal Dia Proporção de 

idosos (%) Tempo Receitas 
psicotrópicos

Receitas 
HAS

Nº 
farmacêuticoUBS/UBSF

Anchieta 3912 206 47 4,5 26 85 1

Central 5326 280 38 4,5 39 72 1

Americano 3733 196 49 4,5 27 77 1

Parque Industrial 8159 429 44 4,6 50 131 2

Vila Elvira 3454 182 46 4,9 22 63 1

Eldorado 6376 336 38 4,6 32 109 1

Gabriela 2489 131 28 6,2 11 34 1

Gonzaga 1118 59 23 5,3 4 13 1

Solo Sagrado 11070 583 28 4,2 39 163 2

Vetorazzo 6559 345 28 4,8 35 112 1

Maria Lucia 4975 262 30 4,2 25 67 1

Renascer 2437 128 26 3,5 11 36 1

Santo Antônio 12171 641 19 4,1 35 109 2

Cidadania 1477 78 19 5,8 7 19 1

Vila Mayor 4046 213 32 4,2 19 77 1

Nova Esperança 1555 82 24 6,2   1

Estoril 5360 282 47 5,6 43 111 1

São Francisco 4320 227 43 5,5 12 87 1

Caic 4104 216 42 5,0 26 87 1
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Schmitt 2666 140 37 6,1 16 41 1

Vila Toninho 6657 350 26 5,1 27 71 1

Cidade Jardim 2882 152 32 5,3 14 50 1

Jaguare 10579 557 32 4,9 50 153 2

Talhado 1320 69 33 6,5 7 24 1

Rio Preto I 2156 113 27 4,1 10 29 1

São Deocleciano 3596 189 37 4,3 18 62 1

Fonte: Elaborado pelos autores.

2.3 Potencial da Iniciativa
Os medicamentos são importantes por sua ação na melhoria da 

saúde da população e por seu alto custo nos serviços de saúde (BONFIM, 
2001). O presente trabalho, rompendo com antigos problemas como a 
integração da Assistência Farmacêutica ao serviço de saúde e o número de 
profissionais, propõe-se a garantir serviços farmacêuticos de qualidade, o 
acesso e uso racional dos medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS).

2.4 Caráter Multiplicador
A construção do papel do farmacêutico sob a perspectiva das ações da 

Atenção Básica, a definição das atribuições do profissional em consonância 
com a política de saúde e a definição da frequência de execução das ações 
a serem executadas no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção 
Primária são elementos estratégicos que permitem o monitoramento e a 
reprodução do presente trabalho.

3 RESULTADO

Os parâmetros definidos para organização e monitoramento da 
Assistência Farmacêutica no município de São José do Rio Preto estão 
representados na Tabela 1.
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Tabela 1 
Parâmetros da Assistência Farmacêutica municipal

ATIVIDADE
Parâmetro: 

Quantidade semanal/
profissional 40 horas

Tempo ocupação 
do farmacêutico na 

atividade

Tempo de ocupação 
do técnico na 

atividade

Colegiado da Assist. Farmac. 1 reunião (mensal) 2,50% 0,00%

Conservação medicamentos 10 aferições de temperatura 0,00% 0,63%

Consulta farmacêutica 25 consultas 25,00% 0,00%

Controle psicotrópico 5 contagens estoque (armário) 17,50% 0,00%

Dispensação
Quantidade de acordo com 

padrão mínimo 4’
32,50% 75,00%

Estocagem medicamentos 10 atividades 0,00% 6,25%

Grupo educativo 2 6,25% 0,00%

Inventário 50 itens contados na semana 0,00% 12,50%

Monitoramento
5 períodos para análise de 

dados/relatórios
2,50% 0,00%

Programação medicamentos
2 períodos para execução da 

atividade
5,00% 0,00%

Recebimento medicamentos 1atividade de recebimento 0,00% 2,50%

Relatórios 5 períodos para elaboração 0,00% 2,50%

Reunião equipe 1reunião 1,25% 0,63%

URM 1atividade (grupo) 2,50% 0,00%

Visita domiciliar 2 visitas 5,00% 0,00%

Total carga horária 100,00% 100,00%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Foi alocado um farmacêutico para cada farmácia de Unidades de 
Saúde da Atenção Primária e o número de técnicos de farmácia foi definido 
segundo o tempo de quatro minutos como o mínimo para uma dispensação 
de qualidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fato de o gestor visualizar as ações executadas nos serviços de 
farmácia e o tempo gasto em cada uma propiciou um maior conhecimento 
da Assistência Farmacêutica. O monitoramento das ações possibilitou o 
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dimensionamento e a contratação de recursos humanos e a valorização do 
farmacêutico na equipe. 

Desde a implantação dos parâmetros em São José do Rio Preto 
(2010) até janeiro de 2013 houve um incremento de 88% no número de 
farmacêuticos (20 para 37) na Atenção Básica, ressaltando que apenas uma 
Unidade Básica de Saúde foi acrescida entre as existentes neste período.  

O número de técnicos de farmácia nas Unidades Básicas de Saúde 
aumentou de 40 para 74 (85%). 

Tendo um horário programado para as atividades assistenciais, 
o farmacêutico passou a valorizá-las e ter maior contato com outros 
profissionais da Unidade de Saúde para a programação das ações, 
promovendo, assim, maior interação da farmácia com os outros setores. 

Com a organização das atividades foi possível verificar um aumento 
crescente do número de consultas farmacêuticas (Figura 2). 

Figura 2 
Consultas farmacêuticas na Atenção Básica

Consultas farmacêuticas, 2010 a 2013

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

0

200

n
ú

m
e

ro
 d

e
 c

o
n

s
u

lt
a

s

n
o
v/0

9

fe
v/1

0

m
ai/

1
0

ag
o
/1

0

n
o
v/1

0

fe
v/1

1

m
ai/

1
1

ag
o
/1

1

n
o
v/1

1

fe
v/1

2

m
ai/

1
2

ag
o
/1

2

n
o
v/1

2

       Fonte: Elaborado pelos autores.

O monitoramento introduziu o farmacêutico na visão de gestão e se 
transformou em importante instrumento de planejamento, com avaliações 
e discussão de estratégias.

Paralelamente ao incremento das atividades técnico-assistenciais 
pode-se observar melhor controle dos medicamentos, com proporção 
de medicamentos inutilizados (Figura 3) e pedidos extras dentro dos 
parâmetros propostos (Figura 4).
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Figura 3 
Inutilização de medicamentos por vencimento

Proporção de medicamentos inutilizados no município de

São José do Rio Preto em relação ao total faturado, segundo valores.
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            Fonte: Elaborado pelos autores.

 

Figura 4  
Proporção de pedidos fora do cronograma de entrega  

determinado pela Farmácia Central

Proporção de pedidos extras em relação a quantidade

total de entregas realizadas pela Farmácia Central

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

o
u
t/

1
0

n
o
v/1

0

d
ez/

1
0

ja
n
/1

1

fe
v/1

1

m
ar/

1
1

ab
r/

1
1

m
ai/

1
1

ju
n
/1

1

ju
l/
1
1

ag
o
/1

1

se
t/

1
1

o
u
t/

1
1

n
o
v/1

1

d
ez/

1
1

ja
n
/1

2

fe
v/1

2

m
ar/

1
2

ab
r/

1
2

m
ai/

1
2

ju
n
/1

2

ju
l/
1
2

ag
o
/1

2

        Fonte: Elaborado pelos autores.
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1 INTRODUÇÃO

As demandas em saúde por parte da população são cada vez 
maiores, tanto devido ao envelhecimento das pessoas quanto às maiores 
exigências por qualidade dos serviços. Em um universo de recursos finitos, 
o planejamento se mostra como estratégia fundamental para a prestação 
de bons serviços com gastos compatíveis, propiciando o equilíbrio entre 
investimentos financeiros, horas-trabalho dos profissionais e melhoria 
dos indicadores/qualidade de vida da população (ZUCCHI et. al., 2000; 
CAMPOS, 1969).

Para que isso ocorra, a captação e gestão adequada das informações 
são imprescindíveis. Tradicionalmente, as situações finalísticas (resultados) 
são expressas parcialmente por meio dos indicadores de saúde, captados 
sistematicamente pelos vários sistemas de informação do SUS. Contudo, 
os dados relativos aos processos (intermediários aos resultados) são 
normalmente captados/armazenados de maneira incipiente, de modo que 
1 Enfermeira. Diretora de Planejamento, Informação e Captação de Recursos – SMS Florianópolis. E-mail: edinurse@bol.com.br
2 Enfermeiro, Doutorando em Saúde Coletiva (UFSC). Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde – SMS Florianópolis. E-mail: 

lucas.enfermagem@gmail.com
3 Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva (UFSC). Gerente de Planos, Metas e Políticas de Saúde – SMS Florianópolis. E-mail: 

danielabliz@yahoo.com.br
4 Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva (UFSC). Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde – SMS Florianópolis. E-mail: katnfr@

hotmail.com
5 Médica, Mestre em Ciências (UNIFESP). Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde – SMS Florianópolis. E-mail: nicoledeaquino@

uol.com.br

* Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis - Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100. Trindade CEP: 88036-700 Fone: 
3239-1500/1514. E-mail: smsgabinete@pmf.sc.gov.br / planejamento.pmf@gmail.com



184

VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDEPrêmio 2012/2013

se torna difícil monitorar ou avaliar os mesmos (SOBRAL; FREITAS, 2010; 
ALMEIDA, 1995).

Assim, era necessário a criação de uma estrutura/ferramenta de 
trabalho que pudesse auxiliar na integração e acompanhamento do trabalho 
desenvolvido pelas diferentes unidades/setores da Secretaria Municipal de 
Saúde, quer sejam unidades operacionais (UBS, UPA, Policlínicas, CAPS), 
quer seja setores gerenciais (Gerências/Diretorias).

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo 
A Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde (GEPLAN) da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis desenvolveu o 
Sistema de Monitoramento e Avaliação do Planejamento, ou PDCASaúde, 
como é conhecido. O nome (PDCASaúde) é uma referência ao ciclo de 
planejamento: “Plan” (Planejar), “Do” (Executar), “Check” (Checar ou 
Avaliar) e “Act” (Agir ou Ajustar), processo no qual as ações planejadas, 
ao final da execução, são avaliadas para que sirvam de subsídio a um novo 
momento de planejamento (SANTOS; MIRAGLIA, 2009). 

O PDCASaúde foi desenvolvido como forma de possibilitar a todas 
as unidades de trabalho (UBS, CAPS, UPA, Policlínicas, Distritos Sanitários, 
Gerências e Diretorias) da SMS realizarem o monitoramento das ações 
planejadas anualmente.

O uso do sistema permitiu que os trabalhadores acompanhassem 
a execução das ações planejadas por eles mesmos e pudessem realizar 
adaptações a partir das dificuldades encontradas, garantindo uma reflexão 
contínua do processo de trabalho e o protagonismo destes profissionais.

2.2 Ações Desenvolvidas
Este processo é desenvolvido de maneira integrada à Programação 

Anual de Saúde (PAS) e ao processo avaliativo do Programa para a Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

A PAS é realizada por todas as unidades de trabalho e segue os 
objetivos estabelecidos no Plano Municipal de Saúde. As ações elaboradas 
para o cumprimento dos objetivos priorizados e metas estabelecidas são 
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inseridas no sistema PDCASaúde e, mensalmente, acompanhadas pelos 
trabalhadores e pela gestão central. 

No sistema são exibidos, conjuntamente às ações planejadas, os 
indicadores com suas respectivas metas. Ao longo do ano a GEPLAN 
encaminha dados atualizados relativos aos indicadores utilizados no Plano 
Municipal de Saúde para as unidades de trabalho (sobretudo as UBS), de 
modo que os trabalhadores destas consigam avaliar se as ações planejadas 
estão tendo reflexo nos indicadores relacionados. Logicamente nem todas 
as ações cumpridas podem ser medidas através de indicadores numéricos e 
cabe às próprias equipes de trabalho verificar, através de outros métodos, 
os resultados atingidos.

Assim, ao analisar as ações realizadas e não-realizadas, em conjunto 
com os resultados expressos através dos indicadores, pretende-se que os 
trabalhadores das várias unidades possam refletir sobre os processos de 
trabalho e, através do ciclo PDCA, repensar as ações a serem executadas 
para a melhoria dos serviços. 

2.2.1 O Sistema
O PDCASaúde foi construído através do empenho dos profissionais 

da GEPLAN e de empresa terceirizada da SMS responsável pelo suporte e 
gerenciamento de Tecnologia da Informação (TI). O sistema utiliza como 
linguagem base de programação o Java e funciona através do browser, não 
sendo necessária instalação no computador em uso. Todas as informações 
são armazenadas em servidor próprio com a base de dados PostgreSQL. O 
sistema permite a geração de diversos tipos de relatórios ao usuário, todos 
vinculados aos objetivos que as unidades estão trabalhando ou às ações 
definidas por essas.
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Figura 1 
Tela de login do sistema PDCASaúde

 
Fonte: Sistema PDCASaúde – SMS Florianópolis 
(http://performer.pmf.sc.gov.br:8080/PDCASaude).           

De maneira sintética, o uso do sistema funciona da seguinte forma: 1) 
os trabalhadores das unidades priorizam os objetivos que desejam trabalhar 
na PAS, de acordo com as necessidades da unidade naquele momento, mas 
sempre aliado ao Plano Municipal de Saúde; 2) os trabalhadores elencam 
ações para o cumprimento dos objetivos e alcance das metas estabelecidas, 
estabelecendo os líderes para cada uma e as inserindo no PDCASaúde; 3) 
mensalmente (no mínimo) os trabalhadores, reunidos para a discussão do 
planejamento da unidade, fazem o levantamento das ações executadas junto 
aos líderes destas e monitoram no sistema como ação “realizada” (atribuindo 
a data da realização) ou “não realizada”, de acordo com cada objetivo; 4) 
ao salvar este monitoramento, o sistema atribui uma classificação e uma cor 
a cada ação monitorada, da seguinte forma:

•	OK	(Verde)	–	ação	realizada	dentro	do	prazo	previsto;

•	 Realizada	 com	 ajuste	 (Amarelo)	 –	 ação	 realizada	 com	 ajuste	
(posterior ao prazo previsto);

•	 Não	 realizada	 (Vermelho)	 –	 ação	 que,	 até	 o	 momento	 do	
monitoramento, não foi realizada.

 Na mesma tela em que ocorre esse monitoramento, são exibidos, 
por objetivo, os indicadores juntamente com as metas, a situação atual e a 
série histórica do ano. Dessa forma os trabalhadores podem acompanhar o 
reflexo das suas ações na evolução dos resultados dos indicadores.
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2.3 Potencial da Iniciativa
Desde sua implantação até o presente momento, mais de 80% das 

unidades de trabalho têm feito uso regular do sistema, o que demonstra 
a boa aceitação pelos trabalhadores da SMS. Ainda, várias têm sido as 
modificações nas ações planejadas, realizadas pelos próprios trabalhadores 
dentro do sistema, demonstrando que o ciclo PDCA tem se efetivado no 
planejamento das unidades de trabalho.

Essa análise crítica é fundamental para a melhoria contínua dos 
serviços prestados e, ao ser executada pelos trabalhadores das unidades, traz 
a possibilidade de considerar diretamente as especificidades dos territórios 
e processos de trabalho.

2.4 Caráter Multiplicador
Como citado anteriormente, o sistema é capaz de gerar vários 

tipos de relatórios. Algumas das opções são gerar relatório de “ação por 
líder”, “ação por objetivo”, “ação por status de realização”, “ação por data 
prevista”, “ação por data iniciada ou concluída”, e mesmo a matriz completa, 
contendo as ações, líderes e datas, para que os trabalhadores tenham um 
panorama geral de todo o trabalho desenvolvido ou em desenvolvimento.

O suporte e acompanhamento do uso do sistema são realizados por 
um técnico da GEPLAN e por um estagiário do setor. Erros e sugestões 
de melhoria sobre o sistema são encaminhados ao técnico programador e 
administrador da base de dados. Quando necessário o técnico da GEPLAN 
vai às unidades de trabalho para realizar suporte in loco. Essas visitas não 
possuem como único intuito o suporte técnico; são sempre direcionados a 
dar apoio às decisões e mudanças nos processos de trabalho das unidades.
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Figura 2  
Tela de monitoramento das ações do sistema PDCASaúde

Fonte: Sistema PDCASaúde – SMS Florianópolis 
(http://performer.pmf.sc.gov.br:8080/PDCASaude).           

3 RESULTADOS   

O PDCASaúde, portanto, agrega informações sobre o planejamento 
de todas as unidades de trabalho da SMS. Dessa forma reflete o cumprimento 
do estipulado na Programação Anual de Saúde e, consequentemente, do 
Plano Municipal de Saúde. Além de fornecer informações compiladas 
para a elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG – instrumento legal 
obrigatório do SUS), dá subsídios à tomada de decisões dos diversos setores 
da SMS, uma vez que contribui para a demonstração das dificuldades, 
facilidades e desafios enfrentados nos processos de trabalho. As informações 
armazenadas são ainda utilizadas para a composição dos instrumentos de 
gestão municipal (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
– LDO, e Lei Orçamentária Anual – LOA) e, em conformidade com a Lei 
Federal nº 141/2012, para a prestação quadrimestral de contas, garantindo 
a transparência dos recursos aplicados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acompanhamento das ações executadas, conjuntamente com o 
monitoramento dos indicadores e outros resultados, permite que se possam 
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prever desfechos desfavoráveis com relação ao planejado, possibilitando 
um redirecionamento das ações antes que os processos sejam finalizados.

Assim, o sistema PDCASaúde contribui para a articulação e 
alinhamento do planejamento da SMS de Florianópolis, e ao favorecer 
a reflexão contínua dos processos de trabalho (ciclo PDCA), fomenta a 
tomada de decisão dos trabalhadores em cada uma das unidades. De 
maneira análoga, fornece à SMS um panorama geral do planejamento na 
instituição, o que contribui para que a construção da política municipal de 
saúde considere os avanços e as dificuldades encontradas nesse processo.
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1 INTRODUÇÃO

A Gestão de Pessoas é uma das funções organizacionais composta 
de subsistemas, tais como, recrutamento e seleção, cargos e salários, 
treinamento e o subsistema avaliação de desempenho.

É importante ressaltar que não é suficiente simplesmente definir 
as regras para contratar, remunerar e capacitar. Para alcançar os objetivos 
em relação ao perfil do pessoal, é necessário que essas políticas, voltadas 
para a área de Gestão de Pessoas, tenham as mesmas premissas, ou seja, 
partam de um mesmo princípio. Logo, essas políticas devem ser integradas, 
consistentes e coerentes entre si, de acordo com o perfil e as necessidades 
de recursos humanos da instituição.

É imprescindível a avaliação das políticas e práticas de gestão de 
pessoas, uma vez que é preciso definir o sistema de forma integrada. Uma 
estrutura de carreira deve estimular o trabalhador a buscar o aprimoramento 
de sua capacitação e desempenho, e que, ao mesmo tempo, permita aos 
1 Fonoaudióloga, especialista em Gestão Pública e MBA em Gestão de Pessoas–Gerente de Aperfeiçoamento de Carreiras. E-mail: 

cayub@prefeitura.sp.gov.br
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3 Assistente Social, Gerente Administrativo. E-mail: cleiton.figueiredo@sas-seconci.org.br
4 Pedagoga, especialista em Educação em Saúde Pública e Gestão da Qualidade e MBA em Gestão de Pessoas-Diretora de Gestão de 

Pessoas. E-mail: fataoliveira@prefietura.sp.gov.br
5 Assistente Social, Membro da equipe de Desenvolvimento de Pessoas. E-mail: adcmartins@prefeitura.sp.gov.br 
6 Psicóloga, Assessoria Técnica. E-mail: gislaineromao@prefeitura.sp.gov.br

* Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo - Rua General Jardim 36 8º andar – São Paulo-SP
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gestores construir, monitorar e cobrar resultados. Nesse contexto há 
responsabilidades que são dos indivíduos, dos gestores e da organização.

Na administração moderna, um sistema eficaz de avaliação de 
desempenho é visto, portanto, como uma ferramenta de gestão, um suporte 
efetivo para a busca de resultados no trabalho e, principalmente, um ponto 
de apoio e de facilitação da relação chefe-subordinado, indivíduo-equipe, 
indivíduo-organização, equipe-metas, organização-condições de trabalho e 
organização- indivíduo-capacitação em termos maduros e responsáveis.

Um processo de avaliação de desempenho representa uma ferramenta 
importante para o desenvolvimento de uma cultura voltada para resultados, 
assim alinhar os objetivos individuais e das equipes às metas da organização 
implica no maior envolvimento de todos os níveis, os quais passam a se 
sentir pessoalmente responsáveis pelo desempenho da organização. 

Uma estrutura de avaliação que possibilita identificar pontos fracos 
no desempenho individual e coletivo e tem como premissa utilizar a politica 
de capacitação como uma estratégia de correção e sucesso para os resultados 
institucionais e profissionais, também se torna eficiente no que diz respeito 
à gestão de carreira. 

Assim, é importante que o maior número possível de pessoas 
participe deste processo, a chamada avaliação 360 graus, isto é triangular, 
nos moldes das diretrizes do SUS, inclui o indivíduo, o gestor e sua equipe 
na dimensão individual, de forma a diluir o impacto da avaliação direta, 
eliminar o caráter individualista do avaliador e possibilitar que vários 
indivíduos influenciados pelo trabalho de uma pessoa possam avaliar a sua 
performance, pactuando responsabilidades e possibilitando uma avaliação 
mais justa e menos complacente.

É um processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho 
dos trabalhadores, do ponto de vista individual, coletivo e institucional.

Citando Marconi (2005) a avaliação de desempenho é um instrumento 
que possui um papel muito relevante na gestão estratégica de pessoas na 
organização.

Por outro lado, a avaliação institucional envolve o usuário do sistema 
de saúde, as metas e as condições de trabalho, na dimensão institucional (ou 
de um grupo) podendo contribuir para o fortalecimento do trabalho em 
equipe e facilitando o estabelecimento de metas, tornando a avaliação mais 
objetiva. Tem se mostrado, portanto, mais eficaz.
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A Avaliação de Desempenho pode agregar a área de Gestão de Pessoas 
uma nova responsabilidade: desenvolver políticas para os profissionais da 
organização, englobando funções como planejamento, organização, direção, 
controle, treinamento, manutenção, utilização, motivação e liderança.

É um processo contínuo de acompanhamento sobre o desempenho 
dos trabalhadores do SUS, do ponto de vista individual, coletivo e 
institucional, considerando os seguintes objetivos:

•	 Identificar	 necessidades	 de	 capacitação	 e	 desenvolvimento	
profissional;

•	 Favorecer	a	reflexão	junto	ao	servidor	sobre	seu	trabalho	e	sua	
atuação;

•	 Identificar	potenciais;

•	 Planejar	o	desenvolvimento	das	carreiras;

•	 Subsidiar	o	planejamento	de	contratação	de	pessoal;

•	 Servir	como	instrumento	de	crescimento	na	carreira.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo
Tendo como diretriz a integração das ações na gestão da saúde, 

incluindo a gestão de pessoas e focando os eventos de carreiras (evolução 
por promoção e progressão), foi proposto um processo de avaliação de 
desempenho único, pactuado entre a administração direta e uma das 
organizações sociais de saúde da região. 

O modelo adotado foi o já preconizado pela Prefeitura da Cidade 
de São Paulo, desde 2005, seguindo o cronograma e os impressos já 
estabelecidos pela administração direta.

Modelos de Instrumentais:

IADU –  Instrumental de Avaliação de Desempenho Institucional - 
Nível Usuário;

IACT –  Instrumental de Avaliação de Desempenho – Condições de 
Trabalho;

RT –  Instrumental de Avaliação de Desempenho – Resultado de 
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Trabalho/Plano de Metas;

IADF –  Instrumental de Avaliação de Desempenho – Nível  
Funcional;

IADG –  Instrumental de Avaliação de Desempenho – Nível  
Gerencial;

IADE –  Instrumental de Avaliação de Desempenho – Nível 
Institucional-Equipe de Trabalho.

Desta forma, além das supervisões sistemáticas e programáticas aos 
serviços é possível termos outra ferramenta para monitoramento e avaliação 
da execução das diretrizes municipais e planejamento locorregional das 
ações.

Durante este ultimo ano foi possível inserir outras estratégias de 
avaliação em conjunto com a Supervisão da OSS, na qual consiste de 
avaliação dialogada e feedback acerca de potencialidades, habilidades e 
competências observados nos processos de supervisão.

Aprimorar este processo exigiu um maior envolvimento dos 
Supervisores e Coordenadores da Atenção Básica, e Gerencia de Gestão 
de Pessoas da SAS SECONCI, Supervisão Técnica de Saúde Ermelino 
Matarazzo (STS), Coordenadoria Regional de Saúde Leste (CRS Leste) e 
da Gerência de Aperfeiçoamento de Carreiras da Secretaria Municipal da 
Saúde de São Paulo (SMS/SP) de forma a melhor qualifica-lo superando 
dificuldades de entendimento e conceitos, possibilitando a apropriação do 
monitoramento das etapas por todos os envolvidos de forma a:

•	 Pactuar	 as	 metas	 entre	 todos	 os	 gestores	 do	 território,	
responsabilizando-os na execução das mesmas, 

•	 Utilizar	este	processo	como	uma	efetiva	ferramenta	de	análise	
dos processos de trabalho, 

•	 Possibilitar	 o	 levantamento	 das	 necessidades	 de	 capacitação	 e	
formação de cada equipe, 

•	 Possibilitar	 a	 utilização	 desta	 ferramenta	 como	 apoio	 para	 a	
resolução de conflitos, visto que, o processo é único, mesmo 
entre duas instituições diferentes. 

2.2 Ações Desenvolvidas
Projeto Ermelino Matarazzo
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Território: Supervisão Técnica de Saúde Ermelino Matarazzo

Unidades participantes: 14 

Nº de trabalhadores avaliados: 372 servidores municipais, 130 
municipalizados e 332 colaboradores da organização social de saúde.

Nº de gestores: 14 gerentes / coordenadores de unidades de saúde

Período: 2012/2013

Participantes: Gerência de Desenvolvimento Profissional da 
Coordenadoria Regional de Saúde Leste, Supervisão Técnica de Saúde 
Ermelino Matarazzo e SAS – Superintendência de Atenção à Saúde/ OSS 
- SECONCI e Gerência de Aperfeiçoamento de Carreiras da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo

2.2.1 Objetivo

Realizar um processo de avaliação de desempenho, na lógica de uma 
gestão pactuada e compartilhada entre as diferentes instituições;

Padronizar o instrumental de Avaliação de Desempenho para os 
trabalhadores SUS independente do vinculo empregatício e/ou das diferentes 
figuras jurídicas de gestão e gerenciamento, possibilitando a uniformidade 
dos resultados para ampliação das análises de propostas de intervenção em 
busca da melhoria continua dos processos de trabalho na Região; 

Possibilitar a utilização de cada etapa do processo como uma potencial 
ferramenta de análise de processos de trabalho e gestão de desenvolvimento 
de pessoas. 

2.2.2 Metodologia

A partir de discussões técnicas entre a Gerência de Aperfeiçoamento 
de Carreiras da CGP/SMS-SP, a CRS, a STS e a OSS participante da região 
foram alinhados os processos de planejamento e execução desta avaliação 
de desempenho.

Segundo Ugrin (1988), embora se possa estabelecer princípios gerais 
para a avaliação, não existem procedimentos universais que a determinem, 
pois estes devem ser construídos no decorrer do processo, segundo a 
experiência de avaliação da organização.

Nesta proposta, com a utilização de um único formulário padrão 
onde os requisitos de avaliações serão comuns para todos os trabalhadores 
do SUS, independente do seu vínculo/regime jurídico, propomos a 
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metodologia de reuniões periódicas após compilação dos resultados obtidos, 
entre os RH’s das CRS/STS e Parceiros, quando necessário o envolvimentos 
das áreas técnicas das diferentes interlocuções para discussões ampliadas 
das necessidades encontradas, para analises quantitativas e qualitativas do 
conjunto de Unidades avaliadas, bem como seus profissionais.

Ao utilizar os mesmos instrumentais para avaliar os profissionais, 
independente do vínculo empregatício, fazemos com que estes sejam 
avaliados com igualdade de condições, reduzindo aspectos que geravam 
um clima negativo, Quando cada trabalhador do SUS era avaliado de uma 
forma, em diferentes instrumentais e sob a ótica de metas diferenciadas, 
surgiam sentimentos de descontentamento gerando transtornos ao ambiente 
de trabalho e consequentemente ao alcance dos resultados finais das ações.

É necessário fazer com que os profissionais conheçam os instrumentos 
da avaliação de desempenho, saibam da sua importância, tornando-os 
comprometidos com o processo, ressaltando que todos trabalham em prol 
de um mesmo objetivo que visa à conquista da melhoria do serviço prestado 
e da qualidade do ambiente de trabalho. 

Uma vez alinhado o projeto piloto, foi necessária a realização de 
oficinas locais, para reforçar o papel do instrumental, fortalecendo o viés 
de desenvolvimento e desmistificando o conceito da ferramenta como 
somente um dos insumos para os eventos de promoção e progressão.

2.2.3 Ações desenvolvidas

Inicialmente foram realizadas reuniões entre a Supervisão Técnica de 
Saúde, a Superintendência e a Gerência de Aperfeiçoamento de Carreiras 
da SMS/SP para alinhamento conceitual sobre os itens do instrumental, 
definição e pactuação de cronograma de reuniões, canais de comunicação, 
monitoramento, definição de metas, unidades que participarão da captação 
do IADU (instrumental de avaliação do usuário), período para a execução 
das avaliações individuais, gestores, equipes, condições de trabalho, 
organização de registro dos relatos, resultados, propostas de estratégias 
para resolução de conflitos.

2013

Fevereiro – Definição de Unidades para aplicação do IADU. 50% das 
Unidades desta STS.

Maio - Pactuação e Elaboração do Plano de Metas (Resultado do 
Trabalho) por todas as unidades
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Junho – Publicação de todos os Planos de Metas em Diário Oficial 
do Município.

Julho –Alinhamento conceitual sobre instrumentais, cronogramas.

Agosto e Outubro - Monitoramento da execução das RT – Espaços 
das Reuniões das unidades Gerenciais da Rede de Serviços de Saúde 
Supervisão Técnica de Saúde Ermelino Matarazzo.

Outubro – Definição de unidades para aplicação do IADU, com 
proposta de envolvimento do Conselho Gestor das Unidades na aplicação 
o IADU, através de comissão paritária nos três segmentos, visando isenção 
e imparcialidade na aplicação.

Outubro e Novembro – Entrega dos expedientes para o processo de 
avaliação (individual, equipe, gestor e condições de trabalho)

Dezembro e Janeiro – Conclusão do Plano de Metas e digitação no 
sistema.

2014

Março – Elaboração de relatório final, com resultados, impactos e 
desafios.

Abril – Apresentação de relatório e devolutiva para gestores e 
trabalhadores do SUS.

Maio – Definição de novas metas e potencialidades para a 
implementação do processo para este território e proposta de ampliação 
para uma nova região.

Junho/Julho – Reunião de apresentação da proposta para uma nova 
região, supervisão e coordenadoria regional de saúde( Sudeste – Penha) do 
município de São Paulo. 

2.3 Potencial da Iniciativa
 Acreditamos que este processo de gestão de desempenho contribui 

na construção de caminhos ou alternativas de melhoria contínua dos 
processos de gestão, gerência e assistência da saúde, tanto para o trabalhador 
quanto para o usuário do SUS. Amplia e potencializa as ferramentas de 
gestão dos processos de trabalho da instituição.
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2.4 Caráter Mulptiplicador 
 Esta proposta de gestão de desempenho possibilitará e multiplicará 

novos espaços de escuta entre trabalhador, equipe, gestor e supervisor tanto 
para detecção de competências gerenciais quanto para a implementação de 
processos de trabalho e crescimento profissional e pessoal.

3 RESULTADOS

3.1 Indicadores 
O resultado esperado será um processo ágil, único, pactuado e 

efetivo, que afiance a co-responsabilidade de todos envolvidos no Território 
no que diz respeito à pactuação de metas, atribuições de gestor e análise de 
processo de trabalho. Possibilidades de indicadores: 

a)  RT x Ações Desenvolvidas X Metas Alcançadas

b)  Necessidades de capacitação e número de capacitações  
realizadas   

3.2 Monitoramento
Reuniões bimensais para acompanhamento do processo, com 

participação da equipe executora do projeto.

Instrumentos propostos para monitoramento: Planilhas de 
acompanhamento das RT e IADU elaborada pela STS e revisada em conjunto 
com OSS e a SMS, avaliação do desempenho do painel de monitoramento e 
metas plano de trabalho OSS trimestral.

IMPACTO

A avaliação do impacto será medida no alcance das metas pactuadas 
na RT das Unidades, mediante avaliação sistemática do processo.

Analisar os avanços e benefícios que esta proposta agregou e agregará 
aos profissionais e aos processos de trabalho das unidades, possibilitando 
ainda a reverberação deste processo, customizando de acordo com as 
necessidades, potencialidades e fragilidades locais. Os conflitos gerados, os 
enfrentamentos propostos e as dificuldades remanescentes com propostas de 
análise é ir além de um ato administrativo burocrático para uma ferramenta 
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de gestão de processos de trabalho e de desenvolvimento de pessoas.

Gerar material e informação pertinente para futuros planejamentos 
de processos de capacitação, treinamento e seleção.

Bergamini(1982) aponta como principais resultados das aplicações 
da Avaliação, como sendo:

•	 Subsídios	para	a	seleção	de	pessoal.

•	 Subsídios	para	o	treinamento	e	desenvolvimento	de	pessoal.

•	 Subsídios	para	a	administração	salarial.

•	 Subsídios	para	a	movimentação	de	pessoal.

4 CONCLUSÃO

Este projeto contribuirá para a integração entre os trabalhadores, 
permitindo pactuação de metas reais e factíveis, resolução de conflitos, 
quebra de nós críticos nas relações interpessoais e proposição de soluções a 
curto, médio e longo prazo, co-responsabilizando individual e coletivamente 
para a execução das mesmas. 
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1 INTRODUÇÃO

A Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório 
(AEDEP) é um processo de avaliação do desempenho de servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo em relação à sua aptidão e capacidade 
para o cargo ocupado considerando o contexto ambiental, identificando 
aspectos positivos, dificuldades encontradas e alternativas de solução, é um 
monitoramento sistemático e contínuo da sua atuação.

A partir da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, as instituições 
teriam que realizar avaliação dos servidores em estágio probatório.  
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Entretanto, a maioria destas não atenderam os ditames da Lei, caracterizando  
este momento de modo assistemático, onde cada serviço de saúde que abriga 
um servidor recém-admitido, o gestor imediato o fazia mediante utilização de 
métodos e parâmetros individuais, inclusive a Secretaria da Saúde do Estado 
do Ceará (SESA), ao longo de décadas, apresentou esta mesma fragilidade, 
tendo sido identificados servidores concursados na década de 90, sem 
nenhum processo avaliativo com fins de efetivação no cargo (BRASIL, 1990). 

Esta problemática se tornou um ponto crítico na organização da 
gestão do trabalho em saúde no Estado do Ceará e instigou a Coordenadoria 
de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (CGTES) a desenvolver 
um modelo sistematizado de avaliação especial de desempenho para os 
servidores em estágio probatório em toda a estrutura organizacional da 
SESA. 

A CGTES foi instituída por meio do Decreto nº 28.655, de 26 de 
fevereiro de 2007, contempla como eixo principal a gestão do trabalho 
e da educação em saúde, considerando as condições de trabalho no SUS, 
análise institucional, desempenho da equipe, desenvolvimento e ascensão 
na carreira do SUS. O desempenho da equipe, o desenvolvimento e a 
ascensão na carreira carecem de um sistema de avaliação estruturado que 
deve ter início na adequada avaliação dos servidores em estágio probatório. 
É de responsabilidade da CGTES a implementação de políticas relativas 
ao desenvolvimento profissional em todos os níveis, o que será realizado 
mediante atividades de avaliação para a capacitação e a qualificação dos 
servidores (CEARÁ, 2007).

Para suprir a ausência de instrumentos, a CGTES criou um Grupo de 
Trabalho (GT), para a elaboração de instrumentos normativos de AEDEP, 
com vistas a cumprir os termos do art. 41 da Constituição Brasileira e da 
Lei n° 8.112, este GT desenvolveu metodologia embasada em pesquisa 
e verificação da aplicabilidade de cada processo culminando com a 
elaboração da Portaria nº 3.595/2011, de 14 de novembro de 2011 que 
estabelece procedimentos que disciplinarão o funcionamento do sistema 
de avaliação de desempenho do estágio probatório e da comissão setorial 
de avaliação especial do estágio probatório e institui a comissão central 
de avaliação especial do estágio probatório dos servidores da saúde, e dá 
outras providências (BRASIL, 1988; 1990; CEARÁ, 2011).

Vivenciar a inclusão de 4.782 aprovados no concurso de 2006 e 
admitidos no período de 2007 a 2011 evidenciou a problemática que 
tornou esta, uma ação inovadora na SESA e a constatação de 889 servidores 
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admitidos por meio do concurso público do ano de 1991 não efetivados 
no cargo por falta de um processo de AEDEP. Essa problemática levou a 
CGTES a priorizar e tomar a decisão de construir um processo de Gestão 
do Trabalho ancorado em metodologia ativa em que o servidor desenvolve 
um papel de protagonismo.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
Como recurso motivacional estabeleceu-se um diálogo com gestores 

da rede SESA em diferentes espaços e com trabalhadores e entidades sindicais 
da Mesa Estadual de Negociação Permanente (MENPSUS). Buscou-se 
conhecer os diversos recursos avaliativos que vinham sendo utilizados nos 
serviços de forma assistemática. Feito o diagnóstico, iniciou-se a construção 
dos instrumentos norteadores da AEDEP.

Conforme previsto na Portaria nº 3.595/2011, a CGTES busca 
dinamizar o processo por meio da institucionalidade e publicação para 
funcionamento do sistema de avaliação do estágio probatório e da comissão 
setorial de avaliação especial do estágio probatório no total de 37. Criar a 
Comissão Central de AEDEP com a seguinte composição: 1 representante 
da CGTES; 5 representantes dos servidores e; 1 representante dos 
trabalhadores membro da MENP- SUS. A abrangência desta Portaria é 
todo o Estado do Ceará onde quer que haja servidores da SESA em estágio 
probatório ou ainda, onde haja servidores que, mesmo decorridos o prazo 
decretado para o estágio probatório, ainda não tenham sido efetivados em 
decorrência da ausência de uma estrutura definida e organizada (CEARÁ, 
2011).

2.2 Ações Desenvolvidas
Em 14 de novembro de 2011, o Governo do Estado do Ceará, no uso 

de suas atribuições e considerando o art. 41 da Constituição da República 
Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) que estabelece que a estabilidade de 
servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público é adquirida após três anos de efetivo exercício, após 
avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para este 
fim específico; o art. 29 da Lei n° 9.826 de 14 de maio de 1974 (CEARÁ, 
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1974), com a nova redação dada pela Lei n° 13.092, de 08 de janeiro de 
2001 (CEARÁ, 2001) que estabelece que a autoridade competente para 
nomear expeça ato administrativo declaratório de estabilidade do servidor, 
após cumprimento de estágio probatório e aprovação na avaliação especial 
de desempenho; a obrigatoriedade de realizar avaliação de desempenho 
dos servidores nomeados em decorrência da homologação do Concurso 
Público de Provas e Títulos – Edital nº 049, 050 e 051/2006- SEAD/
SESA (CEARÁ, 2006a; 2006b; 2006c), como condição para aquisição da 
estabilidade, publicou a Portaria GABSEC nº 3.595/2011 (CEARÁ, 2011), 
que institui a comissão central de avaliação especial do estágio probatório 
dos servidores da saúde e dá outras providências e, por fim, o disposto 
no art. 9º desta Portaria, que determina a nomeação da Comissão Central 
de Avaliação Especial do Estágio Probatório pelo titular da Secretaria da 
Saúde e a nomeação das Comissões Setoriais de Avaliação Especial do 
Estágio Probatório pelo Diretor da unidade em que o servidor em estágio 
probatório se encontra lotado.

Para aplicação da metodologia proposta pela Portaria nº 3.595/2011, 
os artigos que a compõem estabelecem as diretrizes e os passos a serem 
seguidos: o Art.1º Estabelecer critérios para avaliação de desempenho do 
servidor em estágio probatório, no âmbito da Secretaria da Saúde; o Art. 2º 
O estágio probatório, objetiva avaliar a adaptação do servidor ao trabalho, 
verificada por meio de avaliação da capacidade e qualidade no desempenho 
das atribuições do cargo de provimento efetivo; o equilíbrio emocional; a 
capacidade de integração; e o cumprimento dos deveres e obrigações do 
servidor público, inclusive com observância da ética profissional.

§1º O servidor será considerado estável depois de cumprido o 
período de três anos de estágio probatório, a contar do início 
do exercício, e ter sido considerado apto em avaliação especial 
de desempenho, pelo Setor de Gestão de Pessoas da área em 
que o servidor encontra-se em exercício.

§2º Aos servidores em estágio probatório, aplicam-se as seguintes 
regras: a) O servidor somente poderá ser avaliado se estiver 
ocupando cargo para o qual foi nomeado; b) o servidor em estágio 
probatório será orientado e acompanhado pela chefia imediata.

Art.3º A avaliação de desempenho dos servidores em estágio 
probatório far-se-á de acordo com os seguintes critérios: 
1. Qualidade do Trabalho; 2. Produtividade no Trabalho; 3. 
Iniciativa; 4. Assiduidade; 5. Pontualidade; 6. Aproveitamento 
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dos recursos e racionalização de processos; 7. Capacidade de 
trabalho em equipe; 8. Disciplina; 9. Responsabilidade; 10. 
Postura adequada e ilibada no desempenho de suas funções; 
11. Bom relacionamento com servidores, gerência e o público 
externo; 12. Equilíbrio emocional (CEARÁ, 2011).

 Os critérios descritos contemplam competências necessárias 
e buscam qualificar o servidor para a efetivação no cargo. A avaliação 
é realizada pelo servidor e pela chefia imediata, os pontos obtidos são 
somados e será estabelecida uma média entre os pontos, sendo que, 
para ser considerado apto o servidor deverá obter uma nota igual ou 
maior que 7. Nas avaliações parciais o servidor que não alcançar o perfil 
exigido receberá reforço, treinamento, readaptação etc., de forma que 
haja evolução e, quando da avaliação final alcance o perfil desejado. Este 
modelo de avaliação promove o comprometimento do gestor e do servidor 
no desempenho do conhecimento, habilidade e atitudes necessários ao 
desempenho do trabalho e a qualidade do serviço.

Este processo de avaliação levou a CGTES a desencadear uma 
metodologia para implementação da Portaria de AEDEP. Esta experiência 
evidenciou a necessidade de planejamento de ações preventivas, no sentido 
de minimizar os conflitos e maximizar a produção e satisfação dos servidores.

2.3 Potencial da Iniciativa 
Instituir uma cultura de avaliação do trabalho no SUS, de caráter 

permanente nas instituições de saúde promovendo uma permanente 
adequação dos instrumentos e incorporação de novas tecnologias e Criar 
um sistema informatizado de AEDEP na rede SESA.

2.4 Caráter Multiplicador
O caráter multiplicador e também inovador deste processo é pôr em 

prática uma ação determinada por Leis até então não efetivada. Construir 
novas tecnologias que configuram um processo de gestão participativa, que 
promove a autoavaliação, que envolve procedimentos educacionais, que 
contempla todos os servidores de todas as unidades da SESA e que trazem 
benefícios significativos para a gestão do trabalho no SUS.
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3 RESULTADOS 

A partir da publicação desta Portaria as comissões setoriais foram 
formadas e homologadas e deu-se início à avaliação dos servidores admitidos 
por meio do concurso de 2006 que tiveram sua investidura em 2008 e já 
estavam concluindo o período de 36 meses de estágio probatório. Nestas 
condições estavam 3.405 servidores admitidos em primeira chamada aptos 
em 2012 e 2013 com processo finalizado e publicados. Destacamos a 
continuidade do processo de avaliação dos demais profissionais de saúde 
convocados em dezembro de 2010 e que concluída as etapas avaliativas 
para fins de efetividade no cargo, 500 profissionais de saúde foram aptos 
em 2013 e aguardam finalização por meio de publicação no Diário Oficial 
do Estado. Outros 420 profissionais de saúde convocados em 2011 em 
processo avaliativo por finalizar em dezembro de 2014. Demais situações 
identificadas na gestão do trabalho em 2007 como os 889 profissionais de 
saúde concursados e convocados em 1991, que estavam na eminência de 
exoneração   foram reconduzidas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
que acatou a justificativa da SESA em avaliar e publicar efetivação no cargo.

A Comissão Central de Avaliação Especial do Estágio Probatório 
acompanhou e construiu um plano de ação para suprir as lacunas 
evidenciadas por falta de uma cultura organizacional e de uma prática 
de gestão do trabalho compartilhada, participativa e reflexiva. Tornar 
inapto um trabalhador sem que os recursos tecnológicos de comunicação e 
suporte psicossocial sejam ofertados a gestão e aos trabalhadores fragilizam 
as possibilidades de institucionalização de instrumentos avaliativos. A 
Comissão Central buscou dar espaço de escuta e acolhimento para reexame 
de avaliações,convocou gestores e trabalhadores envolvidos em situações 
extremas,trabalhando conflitos no processo de trabalho e contribuindo 
para melhorar o desempenho dos trabalhadores e gestores no cuidar da 
saúde da população.

4 CONCLUSÃO 

Como ferramenta de gestão do trabalho, as comissões setoriais 
e central envolvidas em redes no processo de Avaliação Especial de 
Desempenho do Estágio Probatório (AEDEP) executaram um trabalho 
educativo, tendo como resultado final a permanência de trabalhadores 
comprometidos com um serviço público de qualidade. 
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1 INTRODUÇÃO

O panorama organizacional atual caracteriza-se pelas contínuas 
mudanças de padrões de comportamento global econômico, profissional 
e institucional. A sobrevivência e o fortalecimento das organizações 
estão na capacidade de adequação às mudanças contínuas dos ambientes 
organizacionais, e, neste cenário as instituições públicas vem sendo objeto 
de críticas quanto à universalização de acesso de seus serviços, bem como 
seus resultados alcançados mediante as necessidades da sociedade. Por 
isso precisam aprimorar seus sistemas administrativos incluindo mudanças 
estruturais de regras, processos e medidas efetivas para criar novos sistemas 
de valores.

Nas organizações públicas de saúde, os encontros nacionais 
aprovaram relevantes diretrizes em gestão de recursos humanos, percebendo, 
desta forma, que o interesse por melhores impactos nos resultados das 
ações da administração pública implica na necessidade de profissionais 
comprometidos e capacitados de acordo com o perfil requerido por 
suas funções para que possam ser inseridos nos diversos pontos da rede 

1 Administrador, Mestre em Administração de Empresas, Administrador de Recursos Humanos. E-mail: jonis.silva@pmm.am.gov.br
2 Administradora, Especialista em Administração Pública Administradora em Sistema de Informação. E-mail: alexandra.muniz@pmm.

am.gov.br.
3 Assistente Social, Especialista em Administração de Recursos Humanos, Assistente Social. E-mail: maria.aguiar@pmm.am.gov.br. 
4 Analista de Sistemas, Especialista em Desenvolvimento de Software Livre, Analista de Sistema. E-mail: rogerio.carmine@pmm.

am.gov.br.

* Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – Av. Mário Ypiranga, 1695, Adrianópolis. Manaus – Amazonas Fone/fax: (92) 3236-8987 
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de atenção à saúde. Assim, as expectativas em relação aos profissionais 
voltam-se para o seu desempenho e comprometimento com a instituição e 
seus, consequentes, resultados para a sociedade. 

A partir deste cenário, verifica-se a necessidade dos resultados ou 
desempenhos humanos serem mensurados, acompanhados e avaliados em 
relação ao que a empresa espera como indicadores de desenvolvimento 
favoráveis. Diante disso, percebe-se a importância de implantar uma 
metodologia que acompanhe a contribuição de todos os servidores com 
o objetivo de que se alcancem metas estipuladas pela gestão e, além disso, 
valorizar e estimular o fazer profissional. Desse modo, o desenvolvimento 
organizacional se dá na maneira de utilizar o potencial das pessoas e colocá-
lo, eficazmente, na busca de soluções e de serviços inovadores. Ao passo 
que, a relevância do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS) para 
o crescimento institucional refere-se principalmente ao fato de direcionar 
suas ações e políticas no sentido de melhorar a atuação organizacional, 
visando assim, monitorar seu progresso e consolidar a satisfação de seu 
usuário. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

Considerando a importância do processo de desenvolvimento do 
servidor público, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus -SEMSA, em 
2008, com o quadro funcional de 9.388 servidores (9.037 estatutários e 351 
outros vínculos empregatícios), conforme o Sistema de Gestão de Pessoas 
– SIGEP, lotados em uma estrutura distribuída em 04 Distritos Urbanos, 01 
Rural, 01 Sede Central, e com mais de 200 unidades de saúde, criou uma 
metodologia de desenvolvimento na carreira em ciclos anuais, destinado a 
fixar padrões e critérios para desenvolvimento nas carreiras, possibilitando 
o reconhecimento por qualificação, tempo de serviço e desempenho 
profissional do servidor público da saúde estável ou estabilizado, o qual 
dá-se por progressão ou por promoção.

No sentido de concretizar os ideais planejados para o PCCS no que 
diz respeito à progressão por mérito e para estabilização, respectivamente, 
foram criados programas eletrônicos específicos. O primeiro, Avaliação 
Periódica de Desempenho – APD (criado em 2011), o qual é utilizado para a 
aplicação e monitoramento do procedimento avaliação de desempenho dos 
servidores estabilizados e, o segundo, a Avaliação Especial de Desempenho-
AED (criado em 2009), para servidores em estágio probatório, como 
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método de alcance da estabilidade; certamente, ambas são instrumentos 
indispensáveis para acompanhar o desenvolvimento na carreira do servidor. 
Para auxiliar no que diz respeito ao suporte técnico e o assessoramento 
necessário na implantação, manutenção, implementação e na fixação das 
políticas e diretrizes do procedimento em todas as etapas do processo 
de desenvolvimento na carreira, foram instituídas 7 (sete) comissões de 
avaliação de desempenho, cada uma composta por três membros titulares 
ocupantes dos cargos do quadro de pessoal da instituição. 

Portanto, levando em consideração a atual conjuntura organizacional 
da Secretaria, bem como sua sobrevivência e seu fortalecimento como 
instituição pública, e o interesse por melhores impactos nos resultados das 
ações da administração pública, buscou-se uma reestruturação em seu PCCS 
a fim de adequá-lo a realidade dos serviços prestados e dos seus servidores, 
e para isso seguiram-se as seguintes etapas de construção e tramitação da 
iniciativa:

a) Criação do PCCS;

b) Criação, equiparação e extinção de cargos;

c) Enquadramento funcional, financeiro, por tempo de serviço e 
na classe;

d) Regulamentação da avaliação de desempenho, do adicional 
noturno, estágio probatório e evolução na carreira;

e) Criação do modelo automatizado de avaliação de desempenho;

f) Desenvolvimento na carreira por progressão ou promoção, 
ambas tendo como critério o mérito de resultado alcançado na 
avaliação de desempenho do servidor.

2.1 Características do processo adotado
As características do processo de desenvolvimento na carreira 

adotado pela SEMSA se realizam por meio de programa eletrônico da 
seguinte forma:

1. Acompanhamento individual por meio de avaliação de 
desempenho, que se inicia em ciclo anuais, a partir de 1º de 
janeiro e encerrados em 31 de dezembro, compreendendo 
anualmente as seguintes etapas:

a) Oficialização do Processo - início do processo de avaliação 
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de desempenho, através de Portaria publicada entre os dias 2 
e 15 de janeiro;

b) Plano de Desempenho Individual (PDI) - de caráter 
obrigatório, onde serão estabelecidos, entre o chefe imediato 
e o avaliado, as atividades, projetos ou ações que ficarão sob 
a responsabilidade do mesmo durante o período avaliatório, 
a ser realizado no mês de fevereiro e complementada durante 
todo o ciclo da APD;

c) Acompanhamento de Desempenho - etapa caracterizada pela 
troca de informações entre a chefia imediata e o avaliado, 
a ser realizada periodicamente ou sempre que um destes 
entender como necessário;

d) Avaliação de Desempenho - etapa de aferição, pelo avaliado e 
respectivos avaliadores, dos aspectos funcionais da atuação e 
dos elementos relativos ao seu comportamento no ambiente 
de trabalho, atribuindo-lhes notas, a ser realizada entre 1 
e 30 de outubro. Durante todo o período de atividade, o 
servidor estável ou estabilizado, terá o seu desempenho 
submetido à APD, anualmente, por si próprio, pelos chefes 
mediato e imediato, bem como por servidor indicado pelo 
avaliado. Terá resultado satisfatório o servidor que obtiver 
no mínimo 70% dos pontos possíveis na avaliação;

e) Plano de Desenvolvimento de Desempenho (PDD) 
- caracterizado pelas recomendações de melhoria de 
desempenho e do desenvolvimento do servidor avaliado, de 
responsabilidade da chefia imediata, a ser realizado após a 
etapa de avaliação;

2. A Progressão e a Promoção - há dois tipos de Progressão: por 
mérito e por tempo de serviço. A primeira depende de 3 (três) 
resultados favoráveis na Avaliação de Desempenho e o servidor 
precisa estar dois anos no padrão. A segunda independe da 
avaliação, estando o servidor por dois anos no padrão. E, para 
obter a promoção, o servidor precisa estar quatro anos na 
classe e obter três desempenhos favoráveis, observando que a 
progressão antecede a promoção;

Ressalta-se que este ciclo de avaliação se desenvolve em programa 
eletrônico criado pelo setor da tecnologia da informação da SEMSA que 
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funciona de modo on line e em tempo real.

Assim, para a implantação do processo de desenvolvimento na 
carreira foram utilizados os seguintes recursos:

1. Materiais: Manuais, Cartilhas;

2. Financeiros: não mensurado;

3.  Técnicos: servidores do quadro de pessoal da instituição: 

a) Definição de grupo técnico para criação do procedimento 
em decreto;

b) Definição do grupo técnico para criação do programa 
eletrônico;

c) Definição do grupo técnico para dar o suporte técnico e o 
assessoramento necessário na implantação, manutenção, 
implementação e na fixação das políticas e diretrizes do 
procedimento em todas as etapas do processo avaliatório;

4. Tecnológicos: micros computadores interligados em rede, 
impressoras e criação do programa eletrônico de avaliação 
de desempenho

2.2 Ações desenvolvidas 
Com a implantação do PCCS, a Secretaria desenvolveu as seguintes 

ações:

a) Criação de um Programa eletrônico automatizado de avaliação 
de desempenho do servidor;

b) Monitoramento e avaliação de desempenho dos servidores 
estabilizados, propiciando o desenvolvimento na carreira por 
mérito;

c) Monitoramento e avaliação de desempenho dos servidores em 
estágio probatório, propiciando a estabilidade por meio de 
avaliação de desempenho.

2.3 Potencial da iniciativa
Neste contexto, constata-se o potencial de implantação da iniciativa 

uma vez que o servidor é acompanhado em seu desempenho, pois é avaliado 
por si próprio, pelos chefes mediato e imediato, e por servidor indicado 
pelo avaliado. 
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A propósito, o procedimento de desenvolvimento na carreira 
possibilita maior interação e integração entre as pessoas e atividades 
inerentes aos setores e cargos, propiciando um resultado mais efetivo e 
monitorado, uma vez que o servidor é acompanhado durante o ano no 
desenvolvimento de suas atividades e ações. Por sua vez, as comissões de 
avaliação fazem o acompanhamento e dão suporte técnico e operacional a 
todas as chefias através de reuniões, treinamentos e monitoramento pelos 
relatórios do sistema eletrônico, configurando assim a total interação entre 
todos os níveis hierárquicos institucionais da Secretaria.

2.4 Caráter Multiplicador
Diante do cenário alcançado de 82,11% de avaliações efetivadas 

e seus resultados permitirem o desenvolvimento na carreira, verifica-se 
a possibilidade de aplicabilidade do procedimento manualmente ou em 
forma de programa eletrônico no serviço público da saúde, com cautela e 
restrição quanto à quantidade de servidores.

3 RESULTADOS  

Por meio dos recursos empregados na implantação do PCCS, a 
Secretaria obteve os seguintes resultados:

1. Programa eletrônico automatizado

Criação de um procedimento 100% eletrônico que funciona em 
tempo real em todas as unidades de saúde da Secretaria;

2. Monitoramento e avaliação

Monitoramento de 100% dos servidores estáveis ou estabilizados e 
efetivados 82,11% de avaliações de desempenho, conforme abaixo. Ressalta-
se que as avaliações não realizadas foram por motivo de afastamentos 
diversos do servidor como licença premio, licença maternidade, disposição 
para outros órgãos, doença etc:

a) Servidores aprovados: 5.410

b) Servidores não aprovados: 14
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c) Não realizados: 1.179

d) Total: 6.592

3. Desenvolvimento na Carreira

Em 2012, um total de 5.410 servidores passaram por processo de 
desenvolvimento na carreira no serviço público da saúde por progressão 
por mérito do resultado satisfatório da APD, tendo como resultado o 
aumento salarial previsto nas tabelas financeiras do quadro de cargos da 
saúde previstas no Plano de Cargos Carreiras e Subsídios da SEMSA;

4. Estabilidade

No ano de 2013, 3.617 servidores foram estabilizados por meio 
de avaliação de desempenho, 14 foram reprovados e aberto processo 
administrativos de exoneração e ainda 600 estão sendo acompanhados;

5. Desenvolvimento de desempenho individual.

Houve, portanto, o desenvolvimento de mais de 9.000 (100%) 
servidores acompanhados periodicamente durante o ano, por meio de 
monitoramento de metas previamente pactuadas a partir da implantação do 
Sistema automatizado de Avaliação de Desempenho Individual (Periódico e 
Estágio Probatório).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados expostos, percebe-se que o processo de 
progressão na carreira exige o acompanhamento do servidor público 
da saúde, dessa forma dando base técnica e obrigatória para que haja 
continuidade do procedimento, e, incentivando o próprio servidor em 
monitorar seu desempenho para fins de progressão.

Dessa forma, perceber estes processos e verificar como eles 
contribuem para a atuação dos servidores públicos da saúde, é de 
fundamental importância e relevância para a efetividade de um Plano de 
Cargos, Carreira e Subsídios como fator de desenvolvimento de resultado 
pessoal, profissional e institucional no serviço público da saúde.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) foi 
instituído em 2011 e está em seu segundo ciclo, com ampliação da adesão 
para todas as equipes de saúde da família, atenção básica parametrizada e 
saúde bucal, além de possibilitar a inclusão dos Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) e dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s) 
ao programa (BRASIL, 2013a; 2013b; 2013c).

A Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito, ao aderir ao Programa 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que tem como 
propósito a ampliação da oferta qualificada dos serviços de saúde no 
âmbito do SUS, verificou a necessidade de constituir um grupo condutor 
para conduzir e aplicar o ciclo avaliativo do PMAQ composto por 4 
Etapas: Adesão e Contratualização, Desenvolvimento, Avaliação Externa e 
Recontratualização. O grupo condutor foi nomeado pelo Gestor Municipal 
com atribuições definidas e com o propósito de facilitar os processos de 
mudança e aprimoramento dos serviços, sendo composto por representantes 
1 Administradora, Assessora de Planejamento Estratégico da SMS de Itabirito. E-mails: cristiana.reis@pmi.mg.gov.br / 

cristianadosreis@yahoo.com.br
2 Enfermeira, Diretora da Atenção Primária. E-mail: carla.cristina@pmi.mg.gov.br
3 Biomédica, Coordenadora da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SMS de Itabirito. E-mail: carolina.alves@pmi.mg.gov.br
4 Enfermeira,  Técnica da Atenção Primária. E-mail: fernanda.lima@pmi.mg.gov.br
5 Cirurgião-Dentista, Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito de Itabirito. E-mails: wolney.oliveira@pmi.mg.gov.br / 

wpoliveira2005@yahoo.com.br

* Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito/MG - Rua Rio Branco, nº 11 – 6º Andar, Bairro Centro, Itabirito/MG, CEP. 35.450-000. 
Telefones: (31) 3561-4013 / 3561-4076. E-mail: saude@pmi.mg.gov.br
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da Diretoria de Planejamento Estratégico, Núcleo de Educação Permanente, 
Diretoria de Atenção à Saúde, Coordenação da Atenção Básica, Coordenação 
da Saúde Bucal e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

A atuação do grupo condutor teve maior efetividade na fase de 
desenvolvimento por entender que essa fase é o ponto de partida para 
identificar e reconhecer as dimensões positivas e problemáticas do trabalho 
da gestão, a partir da aplicação dos instrumentos de autoavaliação das equipes 
de atenção básica (saúde da família, AB parametrizada e saúde bucal) e NASF. 
Após os resultados obtidos na autoavaliação, o grupo condutor foi capaz de 
elaborar, junto às equipes, as matrizes de intervenção para superá-las.

Dessa forma, diante de um volume considerável de informações 
coletadas e registradas a partir da aplicação dos formulários e da 
indisponibilidade de um sistema para gerenciar esses dados e seus respectivos 
planos de ações (imprescindível para o monitoramento da execução do 
plano de intervenção e análise da evolução dos resultados alcançados), 
houve a iniciativa da gestão municipal de criar planilhas eletrônicas 
no Excel (Figuras 1, 2, 3 e 4) como ferramenta para gerenciar o grande 
volume de informações do ciclo de autoavaliação da 2ª fase do PMAQ – 
Desenvolvimento – com o objetivo de verificar o acesso e a qualidade dos 
serviços de saúde da Rede SUS/Itabirito e apoiar a gestão do trabalho.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Inicialmente, os integrantes do grupo condutor reuniam-se 

semanalmente com o propósito de elaborar estratégias para sensibilizar 
os profissionais sobre o que é o PMAQ e para definir a metodologia 
de mobilização da equipe quanto à adesão e participação no programa, 
destacando que essa iniciativa iria facilitar os processos de mudança e 
aprimoramento dos serviços. As reuniões foram replicadas em todas as 
Unidades Básicas de Saúde para os profissionais das Equipes de Saúde da 
Família e Saúde Bucal, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e do Centro 
de Especialidades Odontológicas.

Após a adesão e contratualização das equipes, aconteceram momentos 
de aplicação do processo autoavaliativo nas 8 (oito) equipes de Saúde da 
Família (ESF), 7 (sete) equipes de Saúde Bucal (ESB) e 1 (um) Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) contratualizados, sob uma abordagem 
participativa e coletiva, considerando a pluralidade dos saberes de todos 
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os atores envolvidos. Foram identificadas e discutidas as potencialidades 
e as fragilidades da rede de atenção à saúde do município, que levaram à 
construção do planejamento das intervenções necessárias para a melhoria 
do acesso e da qualidade dos serviços.

Buscou-se elencar os nós críticos e as estratégias prioritárias para 
intervenção dos problemas e desafios. Isso possibilitou a elaboração de 
planos de ações multiprofissionais, interdisciplinares e intersetoriais, com o 
uso de matrizes, com definição de prioridades para melhoria do acesso e da 
qualidade – identificando os responsáveis pela tomada de decisão – e com 
definição dos prazos para execução.

Toda essa dinâmica do processo autoavaliativo foi desenvolvida 
utilizando os formulários disponibilizados pelo Ministério da Saúde em 
conjunto com a Secretaria de Atenção à Saúde e o Departamento de Atenção 
Básica contidos no material de apoio à autoavaliação para as equipes de 
Atenção Básica (Saúde da Família, AB Parametrizada e Saúde Bucal) e dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família.

2.2 Ações Desenvolvidas
A partir da aplicação da AMAQ (Autoavaliação para a Melhoria 

do Acesso e da Qualidade) foram elaboradas planilhas eletrônicas (Excel) 
seguindo a estrutura do instrumento.

Para desenvolvimento das planilhas foi considerado o processo 
de autoavaliação em sua totalidade – dimensões que se desdobram em 
subdimensões, e estas, por sua vez, em padrões de qualidade da Atenção 
Básica, da Saúde Bucal na Atenção Básica (BRASIL, 2013b) e do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família, que são os itens mínimos esperados para 
certificação de qualidade dos serviços de atenção básica, abrangendo análise 
da infraestrutura, equipamentos, materiais (inclusive impressos), insumos, 
medicamentos e instrumentais contidos nas Unidades Básicas de Saúde.

O PMAQ estabelece 108 (cento e oito) padrões de qualidade a serem 
verificados por cada ESF, 73 (setenta e três) por cada ESB e 79 (setenta e nove) 
por cada NASF. De acordo com a adesão e contratualização das equipes pelo 
município, foram avaliados 864 (oitocentos e sessenta e quatro) padrões 
referentes às ESF, 511 (quinhentos e onze) referentes às ESB e 79 (setenta 
e nove) padrões referentes ao NASF. Foram ainda avaliados 3.120 (três mil 
cento e vinte) itens preponderantes aos padrões de qualidade referentes às 
5 (cinco) Unidades Básicas de Saúde e 595 (quinhentos e noventa e cinco) 
itens essenciais aos padrões de qualidade dos Consultórios Odontológicos 
das Unidades Básicas de Saúde.
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Criadas as planilhas, foi feita a transcrição das informações, 
utilizando cálculo, realce dos resultados por cor, impedimento de erros de 
digitação e seleção de informações de acordo com os critérios desejados 
pré-estabelecidos, por meio de funções, formatação condicional, validação 
de dados e filtros, além de hiperlinks.

Essas planilhas permitem, a partir das pontuações obtidas em 
cada padrão, a identificação e a visualização (por cor) da necessidade de 
intervenções dos quesitos classificados como insatisfatórios e a classificação 
automática das subdimensões e dimensões. Possibilita ainda: a elaboração 
de matrizes de intervenção por padrão e Equipe de Saúde da Família 
contratualizada, bem como seu monitoramento; a identificação da 
necessidade de realização de melhorias na infraestrutura, de equipamentos, 
de materiais, de insumos, de medicamentos e de instrumentais.

2.3 Potencial da Iniciativa
 A iniciativa configura-se como ferramenta com potencial gerencial. 

Gestores municipais e equipes contratualizadas podem utilizá-la como 
facilitadora na tomada de decisões, no aprimoramento dos serviços e da melhoria 
da qualidade das ações de saúde, das relações e do processo de trabalho.

2.4 Caráter Multiplicador
Embora o PMAQ não defina a periodicidade para a realização de 

autoavaliações, a gestão optou por reaplicar quadrimestralmente o processo 
para monitoramento dos resultados, utilizando a ferramenta desenvolvida, 
pois os processos autoavaliativos precisam ser contínuos e permanentes e 
devem ocorrer num intervalo de tempo suficiente para a execução de parte 
do plano de intervenções, além de permitir que, nos próximos momentos 
autoavaliativos, sejam identificadas melhorias na qualidade dos serviços.

Isso viabiliza a certificação das equipes participantes, reconhecimento 
este por seu esforço, e também do gestor municipal, para a melhoria do 
acesso e da qualidade da atenção básica, considerando a implementação 
de processos autoavaliativos, verificação do desempenho alcançado para o 
conjunto de indicadores contratualizados e de evidências para um conjunto 
de padrões de qualidade (avaliação externa). Consequentemente há o 
recebimento de valores diferenciados do componente de qualidade do Piso 
de Atenção Básica - PAB Variável, conforme o desempenho. 

  PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade/AMAQ – Autoavaliação da Melhoria do Acesso e da Qualidade: manual de 
apoio a autoavaliação para as equipes de atenção básica (saúde da família, AB parametrizada e saúde bucal).

  PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade/AMAQ – Autoavaliação da Melhoria do Acesso e da Qualidade: manual de 
apoio a autoavaliação dos núcleos de apoio à saúde da família.
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3 RESUTADOS

Com a implantação do monitoramento do PMAQ na atenção básica 
por meio da gestão da informação, a iniciativa apresentou os seguintes 
resultados:

- Organização, análise e interpretação dos dados do ciclo avaliativo 
do PMAQ, de forma fácil e rápida;

- Identificação e visualização da necessidade de intervenções 
dos padrões classificados como regular, insatisfatório e muito 
insatisfatório; 

- Classificação automática das dimensões sinalizando os 
movimentos de mudança dos processos de gestão e do cuidado; 

- Elaboração e monitoramento das matrizes de intervenção 
dos padrões classificados como regular, insatisfatório e muito 
insatisfatório pelas equipes contratualizadas; 

- Identificação da necessidade de realização de melhorias na 
infraestrutura, de equipamentos, de materiais, de insumos, de 
medicamentos e de instrumentais das Unidades Básicas de Saúde 
e sua otimização; 

- Viabilização do atendimento de demandas de infraestrutura e 
comunicação; 

- Agilização de requisição de materiais e processos licitatórios; 

- Fortalecimento dos processos de trabalho das equipes envolvidas.

4 CONCLUSÃO

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Itabirito/MG em 
criar uma ferramenta para a gestão da informação do trabalho no SUS, 
orientada pelo coletivo e considerando todos os atores envolvidos – usuários, 
profissionais e gestores –, entendendo que todos são corresponsáveis 
pela melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica no município, 
propiciou melhor gerenciamento das informações que potencializaram o 
PMAQ e o fortalecimento da gestão do trabalho, com a certeza de que 
são agentes transformadores e fundamentais para o aprimoramento das 
políticas públicas de saúde e efetividade do SUS.
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Figura 1 
Planilha PMAQ da atenção básica (saúde da família,  

AB parametrizadas e saúde bucal): menu

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Figura 2 
Planilha PMAQ da atenção básica (saúde da família,  

AB parametrizadas e saúde bucal): respostas e classificação EAB-PSE por ESF

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Figura 3 
Planilha PMAQ na atenção básica – NASF: menu

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Figura 4 
Planilha PMAQ na atenção básica – NASF: respostas e classificação NASF

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.
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Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte*

Avaliação de Desempenho:  
a Construção de um Novo Olhar  

para as Relações de Trabalho no SUS

 eleniMar costa Bezerra1 patrícia penélope Félix silva liMa2

 Francisca lenira xavier3 rosana valDeger De araúJo4

 JoseFa ziza Bezerra5 rosilDa Freire De Moura6

 JailMa alves7 tatiana alBuquerque De alMeiDa supra8

 Maria elisa FernanDes Dos santos9 valéria Barros e Barros10

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), desde seus primórdios até os 
dias atuais, vem enfrentando muitos desafios para sua efetivação plena. A 
trajetória do SUS rumo aos objetivos do movimento sanitário de construir 
um sistema de saúde universal, integral e cidadão, tem sido marcada por 
avanços e recuos devido às muitas dificuldades estruturais e políticas que 
permeiam o sistema. Todavia, quaisquer que sejam as saídas propostas para 
o fortalecimento do SUS deve necessariamente levar em consideração o 

1 Serviço Social/UERN. Especialista em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde Sanitarista  (NESC – UFRN). Assistente Social - 
Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho da SESAP-RN. E-mail: elenimar@gmail.com

2 Administração/FANEC, Especialista em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (UFRN) Administradora e membro da Comissão de 
Avaliação de Desempenho SESAP-RN. E-mail: penelope.patricia@hotmail.com

3 Psicologia/UFRN. Mestre em Psicologia. Psicóloga na SESAP-RN. E-mail: lenira.xavier@hotmail.com 
4 Ciências/UERN.Licenciada em Ciências(matemática),membro da e Comissão de Avaliação de Desempenho SESAP/RN. E-mail: 

rosanavaldeger@yahoo.com.br
5 Serviço Social/UFRN . Especialista em Saúde Mental. Assistente Social da SESAP-RN. E-mail: zzbezerra@hotmail.com. 
6 Ciências/UERN Especialização em Administração Hospitalar.Licenciada em Ciências(matemática),Secretaria da e Comissão de 

Avaliação de Desempenho SESAP/RN. E-mail: rosildamoura@rn.gov.br
7 Administração/UNP. Especialista em Gestão da Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho(UFRN) Administradora e membro da Comissão 

de Avaliação de Desempenho SESAP-RN. E-mail: jailmaalvesadm@gmail.com
8 Serviço Social/UFRN. Especialista em Gestão da Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (UFRN) e Gestão de Pessoas e membro da 

Comissão de Avaliação de Desempenho SESAP-RN. E-mail: tatianasupra@rn.gov.br
9 Serviço Social/UERN. Especialista em Gestão da Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho (UFRN) e Psicopedagogia Clínica e 

Institucional (UVA), Assistente Social e membro da Comissão de Avaliação de Desempenho SESAP-RN. E-mail: elisafernandess@
outlook.com

10 Secretaria Executiva/UNP Especialização Gestão Estratégica de Pessoas e membro da Comissão de Avaliação de Desempenho 
SESAP-RN. E-mail: valbarros@rn.gov.br

* Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – Av. Deodoro, s/n, Centro. Natal/RN. Tel. (84) 3232-8966. E-mail:  
cad-sesap@rn.gov.br
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trabalho humano, os trabalhadores da saúde – protagonistas que ocupam 
lugares estratégicos na viabilização e sustentação do SUS.

Desde as promulgações da Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) 
e da Lei nº 8.142/90, a importância do tratamento à gestão dos processos 
de trabalho do SUS vêm sendo demandada. No entanto, a sua efetivação 
de uma Política de Recursos Humanos considerando às necessidades dos 
trabalhadores, seus direitos e deveres, preconizada nos pactos de gestão do 
SUS tem ocorrido de forma lenta.

A NOB/SUS/RH ao propor a criação da Política de Recursos Humanos 
da área de saúde nas três esferas de governo trouxe consigo a instituição das 
Mesas de Negociação Permanente do SUS, espaços coletivos de discussão e 
negociação entre gestores e trabalhadores. Os resultados destas negociações 
culminaram com o estabelecimento das diretrizes orientadoras dos Planos 
de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR (Portaria nº 626/GM, de 08 
de abril de 2004).

No Rio Grande do Norte, o PCCR foi instituído através da Lei 
Complementar nº 333, de 29 de junho de 2006. Sendo este dispositivo legal 
o indutor do processo de Avaliação de desempenho na Secretaria de Estado 
da Saúde Púbica - SESAP/RN, o qual foi regulamentado através do Decreto 
n° 21.518, de 26/01/2010, trazendo em seu escopo a concepção de que a 
Avaliação de desempenho se constitui em “um processo sistemático e contínuo 
de aferição do desempenho profissional do servidor efetivo em função das 
metas para ele estabelecidas”, cujos objetivos são: valorizar e reconhecer o 
desempenho eficiente do servidor no exercício de suas atribuições; apoiar 
estudos na área de formação de pessoal; identificar necessidades de capacitação 
profissional com vistas ao aperfeiçoamento do desempenho funcional; 
favorecer o aprimoramento contínuo das ações desenvolvidas nos serviços de 
saúde; instrumentalizar, por meio das pactuações entre servidor e instituição, 
o alinhamento das metas individuais com as metas institucionais; efetivar 
as progressões por mérito profissional com base em resultados satisfatórios 
obtidos pelo servidor efetivo na Avaliação; entre outros.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Os atores envolvidos na Avaliação de Desempenho na SESAP/ RN 

são os servidores e gestores, totalizando aproximadamente dezesseis mil 
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pessoas, lotadas nas diversas Unidades de Saúde do estado (hospitais, 
centro de referências, unidades regionais de saúde e centro administrativo 
da saúde). Para operacionalizar o processo avaliativo foi instituída uma 
Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD), responsável pela condução 
do processo avaliativo, realizado através de um sistema eletrônico de 
informação especialmente criado para esta finalidade e contando com as 
seguintes etapas: 

1- Acordo para o Desempenho, firmado entre o avaliador e o 
avaliado, para estabelecer as atividades, projetos e ações que 
ficarão sob sua responsabilidade durante o ano avaliativo. 
Considera-se os fatores as atribuições inerentes à função, as 
condições de trabalho (recursos materiais) e necessidades de 
educação permanente (capacitação); 

2- Acompanhamento do Desempenho que é realizado em conjunto 
entre o avaliador e o avaliado; compreende a análise do 
andamento das atribuições e responsabilidades estabelecidas no 
Acordo; 

3- Auto-avaliação (AA), 

4- Avaliação do Avaliador (AAV), 

5- Produção Intelectual e Qualificação Profissional. 

O registro de todas as etapas ocorre através de processamento 
eletrônico, onde servidores e avaliadores acessam o sistema ADISS para 
efetivar a sua participação no referido processo.

A Avaliação do Desempenho realizada pelos trabalhadores na 
etapa da Auto-avaliação (AA), bem como na Avaliação do Avaliador 
(AAV), compreendem: a Dimensão Comportamental (Responsabilidade, 
Cooperação, Iniciativa, Comportamento Ético e Profissional, 
Relacionamento, Comunicação, Relacionamento interpessoal, 
Desenvolvimento Permanente, Controle Emocional, Visão Estratégica, 
Visão sistêmica e Negociação), e a Dimensão Tecnológica (Conhecimento 
técnico, Eficiência, Solução de problemas, Registro, Adaptação, Qualidade 
do trabalho, Organização e zelo, Administração do tempo, Planejamento 
e gestão de recursos, Conhecimento Técnico, Gestão de Pessoas, Decisão, 
Liderança e Flexibilidade). Alguns desses fatores de desempenho são 
aplicados em todas as áreas: Assistencial, Administrativa e Gerencial, outros 
correspondem às competências especificas de cada área, onde são atribuídos 
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os seguintes valores: Acima do esperado 4; Dentro do esperado 3; Abaixo 
do esperado 2; Insuficiente 1. 

Os resultados objetivos obtidos a partir da mensuração da 
participação dos servidores nos quatro processos avaliativos (2009 a 2012) 
produziram resultados importantes para a área de Gestão do Trabalho, onde 
destacamos: identificação da Lotação em tempo real e dos servidores  sem 
lotação, racionalização de recursos e tempo nos processo devido o uso do 
processamento eletrônico. Com relação a identificação de irregularidades: 
prática de Terceirização das escalas de plantões; servidores que não estavam 
trabalhando e com isso tiveram de retornar ao trabalho ou se afastaram 
formalmente; redução do absenteísmo, dentre outros.  

Evidencia-se, que a Avaliação de Desempenho vem contribuindo 
positivamente para mudanças importantes na cultura organizacional da 
SESAP principalmente no que se refere o modelo de gestão e das relações 
de trabalho, onde podemos dizer que um dos elementos provocadores 
dessas mudanças, diz respeito a etapa do Acordo para o Desempenho, a 
qual fomenta a discussão e  reflexão  sobre processos de trabalho: modelo 
de gestão, condições de trabalho e educação permanente em saúde, um 
marco diferenciador na avaliação de desempenho.  

Os indicadores obtidos nos Acordos para o Desempenho demonstram 
a potência que tem esta ferramenta enquanto instrumento de gestão, capaz 
de produzir um novo modo de fazer e produzir saúde a partir da gestão de 
pessoas, podendo redundar em melhoria nos relacionamentos interpessoais; 
discussão dos processos de trabalhos (atribuições, fluxos, cumprimentos de 
metas, etc.) e maior interesse do servidor em participar de  atividades de 
educação  permanente.

Nesse sentido, a modalidade do Acordo para o desempenho vem 
se tornando um potente instrumento de trabalho uma vez que garante à 
equipe de trabalhadores e gestores um espaço de fala e reflexão a cerca das 
relações de trabalho. 

2.2 Ações Desenvolvidas

O Acordo para o Desempenho é realizado anualmente, obedecendo 
ao cronograma das etapas da AD, ocorrendo no primeiro trimestre, 
ocasião em os trabalhadores e avaliadores, geralmente chefes imediatos, 
individualmente ou coletivamente discutem as atribuições da equipe no 
processo de trabalho,levando em conta o planejamento local. É visto 
também as condições matérias de trabalho e no que isso pode impactar 
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no desempenho do trabalhador. Também são identificadas as necessidades 
de educação permanente, com vista ao desenvolvimento pessoal e 
profissional dos trabalhadores e gestores. Uma vez discutidos esses itens 
o Acordo é registrado no sistema de informação pelo avaliador e validado 
eletronicamente pelo trabalhador. 

2.3 Potencial da Iniciativa
O que essa experiência trás de inovação é a possibilidade real 

do desenvolvimento de uma relação dialógica a cerca das atividades 
desenvolvidas pelos trabalhadores e a possibilidade destas atividades estarem 
alinhadas aos objetivos e metas organizacionais. Ainda como ponto forte do 
processo avaliativo ressalta-se a importância do Acompanhamento para o 
Desempenho, etapa seguinte ao Acordo, e que consiste no monitoramento e 
avaliação das ações acordadas. Trata-se de ação contínua, onde avaliadores e 
trabalhadores podem fazer uma revisão nos termos do Acordo. Nessa etapa 
são gerenciados os conhecimentos, habilidades e atitudes dos trabalhadores, 
resultando na gestão de competências, que no dizer de Pierantoni (2011) 
é uma prática que visa aumentar o desempenho global da instituição por 
meio do incremento do desempenho individual de seus trabalhadores e que 
presume um processo que considera a conexão entre os atos de planejar, 
acompanhar e avaliar.

2.4 Caráter Multiplicador
A utilização da avaliação de desempenho enquanto ferramenta 

de gestão deve ser um desafio a ser perseguido no âmbito de qualquer 
instituição que adote esse processo. No âmbito da SESAP já é percebido 
os primeiros resultados vez que a atual gestão, após sucessivas discussões e 
análises com a Comissão de Avaliação de Desempenho, vem empreendendo 
esforços no sentido de institucionalizar a interface de trabalho entre as áreas 
de gestão de pessoas, planejamento, coordenações de serviços e núcleo de 
humanização. A idéia é fazer com que haja um avanço na metodologia da 
AD que englobe as metas institucionais enquanto fatores de desempenho e 
que este atenda de forma mais efetiva as necessidades do setor saúde. 

3 RESULTADOS 

A priori poderíamos dizer que um dos grandes êxitos provocados 
pelo processo avaliativo é a possibilidade desse olhar ampliado sobre a 
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avaliação de desempenho, percebendo-a enquanto instrumento de gestão 
capaz de contribuir para o bom desempenho da instituição, para a melhoria 
das condições de trabalho e desenvolvimento da carreira dos trabalhadores 
e, por conseguinte, para o fortalecimento do SUS. Conforme assinala 
Pierantoni (2011) 

“avaliar significa em síntese, comparar os resultados alcançados 
com os esperados (planejados) de forma que apenas o trabalho 
previamente planejado deva ser objeto de avaliação. Isso 
pressupõe não só a comparação entre o que se espera do indivíduo 
em termos de realização (resultado esperado) e a sua atuação 
efetiva (trabalho realizado), mas também a existência de um 
acompanhamento que permita corrigir desvios para assegurar a 
execução correspondente ao que foi planejado”.

Outros resultados alcançados que merecem destaque são:

- Significativa adesão dos servidores no processo de avaliação 
de desempenho, onde se registra um decréscimo do percentual 
dos servidores que deixaram de participar de todas as etapas 
do processo de AD, respectivamente nos triênio 2010/2012 
 foi de 11,6%, 9,7% e 9,5%, demonstrando uma progressão nos 
níveis de participação;

- Aumento de 7,4% do registro da necessidade em atividades de 
educação permanente no Acordo de 2013 em relação ao ano de 
2012;

- Aumento progressivo do número de horas de capacitação 
realizadas pelos servidores;

- Utilização pela Coordenadoria RH/SUCA das informações 
contidas no Acordo, para planejamento de ações de educação 
permanente para os trabalhadores;

- Utilização dos indicadores da AD para Instrumentalizar as áreas 
de gestão na definição de rumos e tomadas de decisões, quando 
das pactuações entre trabalhadores e gestores, no alinhamento 
das metas individuais com as institucionais;

- Diminuição de discordância na validação dos Acordos, indicando 
melhoria nas discussões dos processos de trabalho.
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4 CONCLUSÃO

Frente a esses resultados chega-se a conclusão que a AD vem se 
tornando um instrumento potente a serviço da gestão do trabalho, ao 
possibilitar que trabalhadores e gestores reflitam e ampliem seu olhar 
para os processos de trabalho presentes na instituição. Fazendo crer que 
a avaliação de desempenho seja um campo aberto de possibilidades, cujos 
desdobramentos podem apontar para transformações que impactem 
positivamente nas relações de trabalho no SUS. 
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1 INTRODUÇÃO

A gestão do trabalho exige repensar o planejamento e a qualificação 
do trabalho e do trabalhador, atingindo todos os setores e propondo 
a ampliação da discussão sobre um novo paradigma do trabalho nas 
sociedades e, consequentemente, da gestão do trabalho nas organizações de 
saúde (CONASS, 2011).

Considerando as novas discussões e os direcionamentos da gestão 
do trabalho em âmbito nacional, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB), em 2011, revisou a Política Estadual de Gestão do Trabalho e 
Educação na Saúde (PEGTES) o que representou um significativo avanço, 
ao tempo que apontou algumas questões que dificultavam a implantação de 
ações de gestão do trabalho e educação na saúde no estado (BAHIA, 2012).

Neste sentido, objetivando compor as ações de consolidação da gestão 
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do trabalho no estado da Bahia, a Superintendência de Recursos Humanos 
(SUPERH) por meio da Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde (DGTES), vem desenvolvendo, desde 2009, ações referentes ao 
dimensionamento da força de trabalho da SESAB pautados na humanização 
do cuidado e nas especificidades dos serviços ofertados a população. Para 
isso, aposta na discussão e na negociação de novos parâmetros com base 
na realidade e experiências dos trabalhadores, frente à literatura da área de 
planejamento da força de trabalho, regulamentações e legislações existentes. 

Desde 2012, um novo olhar e uma nova perspectiva vem sendo 
dado as redefinições e adequação dos parâmetros, bem como, dos objetivos 
do processo de dimensionamento na rede da secretaria. Incorporou-
se na metodologia a atenção por especificidade do cuidado, a discussão 
dos processos de trabalho, a multiprofissionalidade e a necessidade de 
qualificação da atenção à saúde, tendo como subsídio as Redes de Atenção 
à Saúde (BRASIL, 2010), prioritariamente, as Redes de Atenção à Urgência 
e Emergência e Rede Cegonha (BRASIL, 2011a; 2011b).

Os parâmetros podem ser compreendidos como uma coordenada 
que define padrões quantitativos de pessoal para os setores hospitalares 
e melhoria nos processos de trabalho ajustados a cada situação particular, 
resultando em uma constante a qual, numa relação ou função, é atribuído 
um valor particular e distinto (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2000). 
Daí, a necessidade de adequá-los conforme a realidade de cada unidade 
assistencial e mais especificamente de cada setor, pois as particularidades 
exigem escuta, diálogo e a tradução da realidade em parâmetros específicos. 
É possível, então, validar e estabelecer parâmetros com os trabalhadores 
das unidades e a gestão, alcançando-se o equilíbrio entre a necessidade real 
e a viabilidade de resposta por parte da gestão, requerendo para isso, um 
processo de negociação constante.

Dessa maneira, a SESAB propõem-se a conduzir a construção coletiva 
de documento norteador de parâmetros para o dimensionamento da força 
de trabalho, visando subsidiar o planejamento da força de trabalho em 
saúde e promover mudanças nos processos de trabalho das unidades rede 
própria da SESAB.

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

2.1 Características do Processo Adotado
A condução do processo de construção e validação da nova proposta 

metodológica foi dirigida pela equipe de referência para o dimensionamento 
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– Coordenação de Gestão e Humanização do Trabalho em Saúde, a qual 
elegeu uma metodologia participativa com o envolvimento dos atores 
atrelados com a pauta do dimensionamento. Desta forma, optou-se pela 
realização de oficinas, reuniões, vivência no ambiente de trabalho e rodas 
de conversa, a fim de favorecer o diálogo, a construção participativa e o 
consenso nas ações do dimensionamento.

As atividades foram planejadas com trabalhadores das categorias 
de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, 
psicologia, serviço social e terapia ocupacional dos hospitais e maternidades 
da rede, além de representantes dos conselhos de classe. 

Abaixo estão descritas, sucintamente, as atividades realizadas para 
alcance dos objetivos propostos.

– Oficinas: outubro e novembro de 2012 (1ª, 2ª, 3ª).

Objetivos: aproximar os sujeitos da temática do dimensionamento da 
força de trabalho; apresentar a proposta do dimensionamento da a SESAB e 
formar grupos de trabalho para discussão dos parâmetros.  

Produto: Formação de grupos de trabalho por categoria específica e 
tipo de unidade. 

– Oficinas: janeiro e fevereiro de 2013 (4ª, 5ª).

Objetivos: Identificar a inserção das categorias nos setores 
ambulatoriais e levantar os  parâmetros encontrados em legislações e nas 
unidades da SESAB. 

Produto: Sistematização das informações referentes aos setores de 
atuação das categorias nos ambulatórios, bem como dos parâmetros de 
dimensionamento utilizados e dos existentes nas legislações específicas.

– Oficinas: janeiro e fevereiro de 2013 (6ª, 7ª).

Objetivos: Identificar a inserção das categorias nos setores hospitalares 
e maternidades e levantar os parâmetros encontrados em legislações e nas 
unidades da SESAB. 

Produto: Sistematização das informações referentes aos setores de 
atuação das categorias nos hospitais e maternidades, bem como dos parâmetros 
de dimensionamento utilizados e dos existentes nas legislações específicas. 

– Roda de conversa: maio 2013 (8ª).

Objetivo: Envolver os Núcleos de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde (NUGTES) das unidades na pauta do dimensionamento empoderando-
os do papel fundamental de parceiros multiplicadores da metodologia. 
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Com o alcance dos objetivos inicialmente propostos a equipe de 
referência optou por aproximar os produtos das oficinas com a realidade 
prática vivenciada nas unidades, ratificando a práxis enquanto elemento 
dos processos educativos. 

Para tanto, elegeu-se o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), unidade 
da administração direta do estado, devido à diversidade epidemiológica e às 
distintas especialidades existentes na unidade. As discussões priorizaram os 
seguintes setores: emergência, unidade de internação – unidade de terapia 
intensiva e enfermaria –, centro obstétrico, centro cirúrgico e central de 
material esterilizado. 

Neste sentido, foram realizadas reuniões com as coordenações do 
HGRS, a fim de compreender, em lócus, o processo de trabalho das equipes 
em cada setor específico, a capacidade instalada, os atendimentos realizados 
e as demandas reprimidas. Ressalta-se que o HGRS apresentou-se como 
um grande laboratório para a compreensão dos processos de trabalho dos 
diferentes setores que formam a rede de assistência dentro do hospital e 
para a formatação de parâmetros condizentes com a realidade da rede.

As informações coletadas foram posteriormente processadas pela 
equipe de referência, demandando inúmeros diálogos internos, consolidação 
e tradução dos elementos levantados em parâmetros, a fim de atenderem a 
realidade dos setores e responderem às demandas reais e reprimidas. 

Para a tradução das oficinas, reuniões, rodas de conversa e diálogos 
em parâmetros, foi considerada a relação entre a especificidade do cuidado 
e a atenção prestada a cada usuário pela equipe do setor. Utilizou-se o 
índice de segurança técnica*, diante da sua importância para ajustes das 
lacunas provenientes das ausências regulamentadas ou não dos empregados, 
considerando as singularidades de cada trabalhador. 

2.2 Potencial da Iniciativa
A metodologia para o dimensionamento é uma ferramenta potencial 

para gestão, por auxiliar no diagnóstico e na tomada de decisão dos gestores 
quanto às respostas para o planejamento da força de trabalho e na discussão 
e reorganização do processo de trabalho.

Na SESAB a proposta, para além das características mencionadas, 
assumiu um caráter educativo e transformador em razão da sua metodologia 
participativa, consensuada e convergente com a prática, uma vez que 
faz refletir sobre a necessidade de reconhecimento e readequações dos 

* Índice de segurança técnica (IST)7: é o coeficiente de correção determinado pela taxa de absenteísmo, que aplicado ao 
dimensionamento proposto, complementará o quantitativo de pessoal planejado para o hospital. Desta forma, o IST pode ser 
aplicado para as jornadas de trabalho de 40 e 30 horas semanais. Este coeficiente (IST) corrige o dimensionamento em 25% a ser 
aplicado para um contrato de 40 ou 30 horas semanais. 
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processos de trabalho das equipes multiprofissionais e revela a importância 
da organização dos serviços na perspectiva da integralidade e da equidade, 
onde os saberes atuam de forma complementar na prestação do cuidado.

A sua aplicação levanta as questões relacionadas a valorização do 
trabalho e do trabalhador, possibilitando a caracterização da força de 
trabalho ao respeitar as singularidades dos sujeitos envolvidos nos processos 
e ao fortalecer o vínculo entre a equipe e destes com o usuário. Ao tempo 
em que contribui para o reconhecimento do fazer e da corresponsabilidade 
dos diferentes sujeito do fazer saúde.

2.3 Caráter Multiplicador 
Esta proposta assume caráter multiplicador, uma vez que inclui a 

publicação do documento norteador de parâmetros das categorias e setores 
priorizados e a elaboração de Sistema de Informação (SI), se baseando nas 
planilhas e sistematização de dados.

O SI apresenta-se com o ponto – chave para a multiplicação da 
proposta do dimensionamento. A discussão tem fomentado a construção 
de um SI que contenha os parâmetros preestabelecidos, mas considere a 
dinamicidade e peculiaridade inerentes ao dimensionamento da força de 
trabalho em saúde.

Na SESAB os NUGTES são essenciais para a replicação da metodologia 
e para o monitoramento das ações nas unidades, contribuindo para 
subsidiar um planejamento integrado e adequado à realidade de sua força de 
trabalho, respeitando os princípios da equidade. A instrumentalização dos 
gestores viabilizará a realização do dimensionamento da força de trabalho 
ao garantir a continuidade das ações e a adequação dos parâmetros aos 
contextos locais.

3 RESULTADOS E CONCLUSÕES

O processo de discussão e construção de parâmetros vem fortalecendo 
as ações inerentes a Gestão do Trabalho e soma-se à efetivação da Política 
de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Estado da Bahia.

A escuta qualificada com as unidades vem proporcionando o 
repensar dos processos de trabalho, na perspectiva do trabalho em equipe 
multiprofissional, onde o saber é compartilhado, favorecendo a qualificação 
da assistência à saúde. Estimula-se entre as equipes a readequação de 
distribuição da jornada de trabalho e da lógica assistencial vigente, fazendo 
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refletir sobre o papel de promoção da saúde e de prevenção de agravos a 
serem desenvolvidos pelas unidades hospitalares.

Organizar os processos de trabalho na lógica da equipe 
multiprofissional significa desenvolver as ações em saúde a partir da 
integralidade. Assim, é desafiador validar parâmetros que correspondam às 
necessidades locais específicas e agreguem as peculiaridades do cuidado nos 
setores hospitalares. 
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