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Apresentação

O presente livro é uma coletânea dos trabalhos premiados pelo 
INOVASUS, edição 2014. 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.

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.

O Concurso Prêmio INOVASUS 2014, lançado pelo Edital nº 34 
de 11 de setembro de 2014, centrou-se nos temas: Experiências e Práticas 
Inovadoras na Gestão do Trabalho no SUS, que proporcionam a gestão 
e o desenvolvimento humano na organização; e Plano Institucional de 
Comunicação na Gestão do Trabalho no SUS, para iniciativas de estruturação 
da comunicação externa e interna da instituição por meio do planejamento, 
implementação, gerenciamento e uso de tecnologias. Neste ano foram inscritos 
320 trabalhos, dos quais 61 foram classificados, e destes 30 foram premiados.

A política do atual governo valoriza a gestão competente de recursos 
humanos em todas as suas dimensões. A criação da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em 2003, marcou essa valorização 
na área da Saúde. A SGTES assumiu a responsabilidade de formular políticas 
públicas orientadoras da gestão, formação e qualificação dos trabalhadores 
e, também, da regulação profissional na área da saúde no Brasil. A Secretaria 
está estruturada em três departamentos: de Gestão da Educação na Saúde 
(DEGES), responsável pelas políticas relativas à formação, ao desenvolvimento 
profissional e à educação permanente dos trabalhadores do Sistema Único 
de Saúde (SUS); de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais 
de Saúde (DEPREPS), responsável, principalmente, por planejar, coordenar, 
monitorar e avaliar a provisão de profissionais da área de saúde no SUS 
mediante a integração ensino-serviço; e o da Gestão e da Regulação do 
Trabalho em Saúde (DEGERTS), cuja responsabilidade é a proposição, 



incentivo e acompanhamento de políticas de gestão, negociação e regulação 
do trabalho em saúde, com o fomento à implantação de planos de cargos, 
carreiras e salários e à democratização das relações de trabalho. 

Esperamos que a presente publicação contribua para reafirmar o que 
propugna 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, uma conquista 
cidadã de todos os brasileiros e brasileiras. Boa leitura!

 

DEGERTS/SGTES/MS
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Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha – ES*

Projeto Institucional de Gestão Participativa  
e Cogestão da Secretaria Municipal de Saúde  

de Vila Velha

Carla EstEla lima1 
andréia Passamani BarBosa CortElEtti2

maria José FoEgEr3 
sonia maria dalmolim dE souza4

FaBio luiz alvEs5 
PEdro ivo FrEitas dE Carvalho Yahn6

1 INTRODUÇÃO
Vila Velha é a cidade mais antiga do Espírito Santo, possui 

características urbanas, com uma população estimada de 424.948 habitantes 
(IBGE, 2010) Vila Velha faz parte da grande Vitória, região metropolitana 
do Espírito Santo. A organização político-administrativa do município 
compreende 05 Regiões.

Possui uma rede de serviços de saúde composta por 18 unidades 
de saúde, 2 Pronto Atendimento, 1 Hospital Municipal, 1 CAPS ad II, 
1 Centro Municipal de Atenção Secundária, 1 Centro de Especialidades 
Odontológicas, 1 Centro em DST/HIV/AIDS e serviços de Vigilância 
Sanitária, Epidemiológica e  Ambiental. Percebe-se que a estrutura é 
incipiente a necessidade da população. No plano de Saúde 2014-2017 
consta como meta construção de unidades de saúde, com o intuito de 
ampliar o acesso aos serviços.

* Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha – Rua Castelo Branco, 1803, Centro, Vila Velha, CEP 29.100.041, <gabinete.saude@
vilavelha.es.gov>.

1 Farmacêutica-bioquímica; Sub Secretária  de Atenção Básica, <carlalima@vilavelha.es.gov.br>. 
2 Assistente social, Secretária Municipal de Saúde, <andreiacorteletti@villavelha.es.gov.br>.
3 Contadora, Sub Secretária administrativa, <mariafoeger@vilavelha.es.gov.br>. 
4 Administradora, Sub Secretária de Atenção Especializada, <soniadalmolim@vialvelha.es.gov.br>.    
5 Médico, apoiador Institucional da PNH, <fabiobhalves@gmail.com>. 
6 Psicólogo, apoiador institucional da PNH – Região Sudeste, <apoio.pedroivo@gmail.com>.
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Porém não é apenas este o desafio do município, acrescenta-se 
o sentimento de desvalorização dos trabalhadores, precarização das 
relações de trabalho, baixo investimento no processo de educação 
permanente, pouca participação na gestão dos serviços e o frágil vinculo 
com os usuários. Destaca-se que em gestões anteriores a estratégia 
utilizada foi focada na autogestão, verticalizada, tendo a decisão centrada 
na gestão macro e disparada para gestão micro de forma automática 
e decisiva, desapropriando o trabalhador de seu próprio processo 
de trabalho, o que gerou entre os trabalhadores, gestores e usuários: 
“ruídos”, insatisfação, sentimento de não pertencimento quanto à gestão 
e atenção do município.

A atual gestão identificando esse cenário e compreendendo que 
não adiantava apenas ter investimentos em estrutura de saúde se os 
atores mais importantes na efetivação de uma política pública de saúde 
eficaz, não se sentiam inseridos na sua construção, motivo que se coloca 
como prioridade a implantação deste projeto institucional para nortear 
e comandar a forma de realizar a gestão da saúde no município.

Na busca de uma forma diferente de se fazer a Saúde Pública 
no município, a secretaria de saúde institui como base de gestão as 
estratégias e princípios da Politica Nacional de Humanização – PNH 
(Brasil, 2006; 2009), que entende a humanização como a valorização 
dos diferentes sujeitos implicada nos processos de produção de saúde: 
usuários, trabalhadores e gestores.  Para sua implantação, o município 
utiliza os princípios: transversalidade; indissociabilidade entre atenção 
e gestão e, protagonismo, co-responsabilidade e autonomia dos sujeitos 
e dos coletivos (CAMPOS, 2005). Apropria-se do método da tríplice 
inclusão. Utiliza a diretriz da cogestão para orientar essa nova forma 
de fazer gestão, focando os dispositivos de colegiado gestor, apoio 
institucional e contrato de gestão como arranjo para colocar em prática 
o referido projeto, outros dispositivos podem permeá-lo conforme se 
avança no processo. Este projeto tem como objetivo uma metodologia 
de intervenção para mudanças nos modelos de atenção e gestão, tendo 
como consequência o fortalecimento da Rede SUS no município de Vila 
Velha – ES.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

2.1 Características do Processo Adotado
 Este trabalho conta com vários atores envolvidos: Consultores do 

Ministério da Saúde/PNH, Secretária Municipal de Saúde: 03 subsecretárias 
de Saúde, 10 assessores adjuntos, 34 apoiadores institucionais, gerentes de 
unidades de saúde, coordenadores de todos os setores da secretaria municipal 
de saúde (setores voltados para atenção e gestão, inclusive serviços meios). 
Abrange toda a rede publica municipal de serviços de saúde do Município 
de Vila Velha – ES, com ênfase na Atenção Básica, por entender que esta 
é a ordenadora da rede e devido a sua estrutura incipiente necessita de 
um apoio mais intenso. O processo de trabalho deste projeto iniciou no 
primeiro semestre de 2013, com pactuação de apoio junto ao Ministério da 
Saúde, através da Politica Nacional de Humanização – PNH, que entendeu 
que Vila Velha por fazer parte da região metropolitana do Estado poderia 
provocar atividades com maior potencia e capilaridade para fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde no ES. Após essa consolidação, a gestão se 
organizou para a entrada da consultoria/MS, onde após uma avaliação 
geral da política de saúde do município identificou uma necessidade de 
implantar uma estrutura institucional com capacidade de realizar um modo 
diferente de administrar, tendo então o formato de cogestão. Garantindo 
essa diretriz, a secretaria de saúde instituiu em seu arranjo de gestão os 
espaços coletivos, solidários e permanentes, sendo: Grupo estratégico de 
gestão, colegiado gestor Municipal, apoiadores institucionais, colegiados 
gestores em serviços de saúde, colegiados operacionais (coordenadores e 
gerentes de serviços e programas da atenção básica e secundária). O arranjo 
deste projeto com o referido fluxo está descrito abaixo na figura 1.
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Figura 1 
Fluxo dos Arranjos dos Espaços Coletivos de Cogestão

GRUPO

ESTRATÉGICO DE GESTÃO

COLEGIADO

GESTOR MUNICIPAL
APOIADORES

INSTITUCIONAIS

COLEGIADOS DE

GESTÃO OPERACIONAIS

COLEGIADOS GESTORES EM

SERVIÇOS DE SAÚDE

CONSELHOS LOCAIS

                                                       Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

É possível perceber que o arranjo é interligado com setas nas 
duas pontas, o que garante um processo de interação e conexão 
constante, onde um assunto pode perpassar todos os espaços 
coletivos para sua decisão, mas tendo como ponto fundamental 
a conexão permanente de dialogo no coletivo dos apoiadores 
com a ponta. Este desenho demonstra um arranjo que promove a 
comunicação entre a gestão, trabalhadores e usuários.

2.2  Ações Desenvolvidas
A metodologia utilizada para inserção deste arranjo contou com 

o método Paidéia (CAMPOS, 2003) em todas as suas etapas, iniciando os 
trabalhos com três oficinas. Importante informar que a Secretaria Municipal 
de Saúde é organizada em três subsecretarias, conforme demonstrado no 
organograma na figura abaixo. 

Figura 2 
Organograma da Secretaria Municipal de Saúde

Subsecretaria Administrativa

(Educação permanente, RH, apoio

logístico, almoxarifado

Subsecretaria

(unidades de saúde, atenção básica,

vigilancias em saúde, assistencia

farmaceutica, programas de saúde

Atenção

Subsecretaria Atenção Secundária

(PA, Hospital, Centro de Especialidade,

CAPS, Regulação, CEO)

Assessorias adjuntas (planejamento,

fundo municipal, assessoria jurídica,

projetos, contratos e compras, auditoria,

controle e avaliação, controladoria)

Secretaria Municipal

de Saúde

                                                      Fonte: Elaborada pelos próprios autores.
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Cada SubSecretaria (Administrativa, Atenção Primária e Especializada) 
reuniu seus coordenadores, identificando quais as fragilidades e 
potencialidades de cada área e também os desafios. Concluído este trabalho, 
foram mapeados os pontos essenciais a serem trabalhados, destacando-
se: dificuldades no processo de trabalho, trabalhadores não se sentindo 
parte da construção do SUS, fragilidade da comunicação entre a gestão e 
os trabalhadores, ausência de um processo de planejamento ascendente e 
coletivo e necessidade de organizar a grande demanda nos serviços de saúde. 

Diante desse panorama, identificou que a melhor estratégia seria a 
garantia de espaços coletivos organizados, para isso realizou-se diversas 
oficinas com o objetivo de formação com a presença do consultor do MS/
PNH, nestas etapas discutiu-se sobre a diretriz de cogestão, métodos da 
roda, oferta de ferramentas de análise da roda, esclarecimentos e orientações 
sobre colegiado gestor abrangendo composição, frequência, organização, 
objetivos e produtos, e disparando atividades de dispersão. Passado esta 
etapa, seguiu-se então da implantação dos espaços, tendo então os seguintes 
arranjos:

- Grupo estratégico de gestão: Composição (secretária de saúde, 
sub secretárias, assessores de planejamento, fundo municipal, controle e 
avaliação, contratos e compras). Tem como objetivo um olhar macro gestão, 
discutindo e avaliando os instrumentos que norteiam todo o planejamento 
e organização da SEMSA, com sensibilidade de perceber estratégias 
que provoquem transversalidade entre os setores da SEMSA e as outas 
secretarias. Os encontros são uma vez por mês.

- Colegiado Gestor Municipal: Composição (todos os atores 
que estão no grupo estratégico de gestão, e todos os coordenadores de 
serviços e assessores: vigilâncias, atenção básica, secundária, comunicação, 
RH, assistência farmacêutica, controladoria, assessoria jurídica, educação 
permanente e etc) envolve em torno de 35 pessoas. Constitui-se em um 
arranjo de discussões das questões que envolvem uma organização, tendo 
como protagonistas a direção e as chefias dos serviços assistências e 
administrativos, além de ser um espaço de tomada de decisão política de 
saúde. Encontros quinzenais, com lista de presença e ata discriminando os 
encaminhamentos e decisões.

- Apoiadores Institucionais: Composição (profissionais que atuam 
em diversas áreas da secretaria de saúde como: vigilância epidemiológica, 
sanitária, programas de saúde, especialidade, atenção primária, educação 
permanente e outros), envolve até o momento 34 apoiadores institucionais. 
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O apoiador tem como função: ativar coletivos, conectar redes, incluir 
uma discussão multidisciplinar e interdisciplinar com olhares, práticas e 
saberes, com interesses e desejos da produção de objetivos em comuns, 
tendo a qualidade da politica de saúde como principal meta. Encontros 
entre os apoiadores, consultores do MS e gestão da secretaria de saúde 
quinzenalmente, com o objetivo de proporcionar um espaço de formação, 
debate sobre as questões encontradas nos serviços com escuta para a 
gestão tomar decisões dentro dos outros espaços coletivos e orientação 
aos apoiadores. Além dessa agenda os apoiadores de cada unidade se 
reúnem com os gerentes uma vez ao mês e participam do colegiado 
gestor em serviços de saúde no mínimo uma vez ao mês.

- Colegiados Gestores em Serviços de Saúde: Composição 
(apoiadores, profissionais da unidade - todos os atores que trabalham na 
unidade e gerente da unidade). Tem como atribuições: atuar no processo 
de trabalho da unidade com diversos saberes e decisão coletiva e solidária, 
responsabilizar os envolvidos, acolher e encaminhar demandas dos 
usuários, elaborar o plano de saúde e programação anual; criar e avaliar 
indicadores, sugerir e elaborar propostas, criar estratégias envolvendo e 
integrando todos os membros da equipe, organizar a rotina da unidade 
e conhecer e/ou elaborar instrumentos importantes para a gestão do 
cuidado. Proporcionar um espaço de educação permanente com horário 
e espaço protegido. As reuniões ocorrem no mínimo uma vez por mês, 
cada unidade de saúde tem seu cronograma específico planejado com a 
equipe da unidade, gerente e apoiadores.

- Colegiados de gestão operacionais: São dois grupos de atores: 
um é formado pelos coordenadores de todos os setores da atenção 
primária e secundária. Tem como função discussões de politicas de 
saúde que compreendem a rede de saúde e os modelos de atenção, 
proporcionado um diálogo permanente entre atenção primária e 
secundária criando assim possibilidades de integralidade da assistência 
ao usuário. O segundo grupo é formado pelos gerentes de serviços de 
saúde (unidades de saúde), com objetivo de fortalecer a discussão de 
territorialização, fortalecimento das regiões de saúde e da gestão local. 
Discutir a organização do processo de trabalho, protocolos, fluxos, 
diretrizes e gestão administrativa. Destaca-se que este espaço ganha força 
por inserir um processo de educação permanente em seus encontros, 
promovendo a solidariedade, equidade de organização e conexão de 
diálogos com a gestão e os serviços. Os encontros são quinzenalmente, 
intercalados com a gestão e os apoiadores e gestão. Destaca-se que cada 
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unidade de saúde deve ter um conselho local de saúde, e o método Paidéia 
e apoiadores estão contribuindo para essa construção. 

2.3 Potencial de Iniciativa
Este projeto tem características de potencializar iniciativas de vários 

pontos, devido a seu arranjo horizontal, participativo e provocador de 
autonomia dos sujeitos. Além de ser possível sua expansão ou multiplicação 
em vários outros contextos. 

2.4 Caráter Multiplicador
Este arranjo de espaço de gestão e suas metodologias podem ser 

utilizados em vários contextos e realidades. Para garantir essa possibilidade 
torna-se necessário o envolvimento dos gestores que garantam espaços de 
discussão e que permitam que esse arranjo seja a base da gestão da qual está 
responsável.

3  RESULTADOS

Esse arranjo está em efetivo funcionamento, todas as questões, 
dificuldades e decisões perpassam por estes colegiados, cada qual com 
suas funções e atores, porém garante-se uma integração e diálogos entre os 
mesmos, o que proporciona a continuidade e homogeneidade na gestão. 

Os resultados conquistados até então: 

-  Ampliação de diálogos entre os trabalhadores, gestores e 
comunidade, promovendo a gestão participativa, colegiada e a 
gestão compartilhada dos cuidados/atenção; 

-  Construção de cartas de serviços dentro das unidades para 
trabalhadores e usuários; 

-  Elaboração de normatizações e protocolos para a secretaria 
de saúde, despertando a lógica que a participação coletiva 
proporciona a construção de um sistema de saúde com qualidade 
e resolutividade; Melhora na comunicação entre gestão, atenção 
e assistência; 

-  Trabalhadores sentindo-se protagonistas da gestão; 

-  Promoveu uma melhor capacidade da gestão em lidar com os conflitos; 
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-  Provocou integração entre os setores e serviços, tendo um 
comportamento mais solidário e participativo e proporcionou 
uma maior segurança na tomada decisões.

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar em novos modos de cogestão e gestão compartilhada provoca 
mudanças de comportamento e conduta e, além disso, dispara processos 
de desconstrução e reconstrução permanente. Ultrapassa as fronteiras 
institucionais e suas hierarquias, provocando então novas articulações 
institucionais, compreendendo uma socialização e democratização dos 
saberes, práticas e das relações de poder, construindo também espaços 
de ensino-aprendizagem, com elaboração e organização de processos de 
trabalhos, com tomadas de decisões descentralizadas. 

Os espaços coletivos garantidos provocam uma mudança de 
comportamento de todos os atores, pois desencadeia na construção 
coletiva de respostas, soluções e encaminhamentos, fortalecendo assim 
a construção de um Sistema Único de Saúde solidário, participativo, 
em constante processo de evolução, resolutivo e eficaz. O que se torna 
fundamental destacar desse projeto é que ele perpassa toda uma rede, 
envolvendo e incluído todos os atores, proporcionando e garantindo 
mecanismos para sua efetivação, manutenção e fortalecimento. Promove 
a possiblidade de que trabalhadores de saúde, gestores e usuários 
reconheçam seu papel de sujeito e bem como suas responsabilidades pela 
qualidade de vida da população. 
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Secretaria Municipal de Saúde de Maringá – PR*

Portal Saúde Maringá – Acesso do Cidadão 
ao Cartão Saúde Maringá

antônio Carlos FiguEirEdo nardi1

andréia Cristina dE souza santos2

1 INTRODUÇÃO

Devido à evolução na tecnologia em saúde em diversos países 
e atualmente no Brasil, cresce a demanda de qualificação dos serviços 
de saúde, aprimorando a atuação dos profissionais e um atendimento 
humanizado ao cidadão. Esse progresso para a saúde vem fazendo com que 
novas tecnologias tenham mais espaço, agregando qualidade aos processos 
de trabalho e ao mesmo tempo produzindo benefícios para uma melhor 
gestão aos trabalhadores dos serviços de saúde. Bergmann (2010) relata que 
no mundo todo há grandes iniciativas e investimentos no desenvolvimento 
de softwares para Sistemas de Informação em Saúde (Health Information 
Systems) (PÊGO-FERNANDES et al., 2010).

Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá (SMS) utiliza 
um Sistema de Gerenciamento em Saúde, denominado Sistema Gestor 
Saúde (SGS), onde os profissionais têm acesso para realizar seu trabalho 
e atender com qualidade o cidadão. Desde 2005 a SMS vem investindo 
em tecnologia, tentando acompanhar a evolução, contribuindo para uma 
infraestrutura básica em hardware e redes de comunicação, implantando 
soluções informatizadas para Atenção Básica do Sistema Único de Saúde  
 
 

* Secretaria Municipal de Saúde de Maringá - Av. Prudente de Moraes, 885, Zona 7 – Maringá – PR, Telefone: (44) 3218-3187, 
<saúde_portal@maringa.pr.gov.br>.

1 Odontólogo, Secretário Municipal de Saúde de Maringá, <antonionardi@maringa.pr.gov.br>.
2 Enfermeira, Gerente de Tecnologia em Informação, <andreiasouza@maringa.pr.gov.br>.
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(SUS).  Antes do SGS, todo o atendimento era realizado manualmente, 
e além disso o cidadão se dirigia a Unidade Básica de Saúde (UBS) para 
retirar resultados de exames, solicitar cópias de registro de atendimento 
e retirar uma segunda via da carteira de vacinação quando a mesma era 
extraviada.

Após a implantação do SGS, e considerando que a comunicação na 
gestão do trabalho no SUS é primordial para a qualidade do atendimento, 
em 2012 foi implantado o Cartão Saúde Maringá (CSM), distribuído 
gratuitamente para todos os cidadãos cadastrados na Rede Básica de 
Saúde, funcionando como uma identidade de saúde do Município. 
No verso do cartão consta o código do usuário com código de barras, 
digitalmente integrado ao SGS, nome do cidadão, nome da mãe, RG 
e CPF, data de nascimento e o número do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS), devido ao vínculo digital com o Ministério da Saúde. 

Dessa forma, passados anos de trabalho e comprometimento com 
a gestão de informação, a SMS apresenta importantes acumulações em 
relação à incorporação de Tecnologia de Informações e Comunicação em 
Saúde – TICS (TIC SAÚDE, 2013). Assim foi constatada a necessidade 
de uma ferramenta de acesso para comunicação e divulgação por meio da 
WEB entre a SMS e cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 
viabilizando o acesso das informações por meio da WEB, essencial para 
o avanço na área da saúde do Município. 

Assim apontando essa necessidade de viabilizar o acesso do 
cidadão a essas informações e melhorar a ambiência nos serviços de 
saúde, qualificando o processo de trabalho dos servidores públicos, 
proporcionando uma melhor gestão na organização, foi desenvolvido o 
Portal Saúde Maringá com acesso do cidadão ao Cartão Saúde Maringá 
(CSM) em tecnologia WEB. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

A população de Maringá agora conta com acesso aos seus 
dados de saúde ampliados por meio de visualização na WEB, que está 
possibilitando o primeiro acesso online ao serviço público de saúde no 
Município de Maringá. A oportunidade de ter informações de saúde 
em tempo real disponíveis na internet para cada paciente é uma grande 
conquista, podendo consultar seus dados em casa. Nada mais pode mudar 
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essa situação no município de Maringá, em qualquer lugar do mundo 
o paciente poderá acessar seu prontuário com todas as informações 
essenciais para um novo atendimento. Além da democratização da 
informação o sistema trará mais segurança ao cidadão, justamente por 
ter informações disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar.

O projeto foi lançado em abril de 2014 e ainda mantemos a 
divulgação do novo serviço para a população, e observa-se uma satisfação 
diretamente nas unidades de saúde onde o cidadão tem elogiado a 
iniciativa. Muitos relatam que não precisam mais se dirigir até a unidade 
de saúde para retirar o resultado de exame, principalmente quando se 
tem problemas de saúde que dificultam a locomoção. Mesmo assim, no 
que concerne a mudança de paradigmas com esse novo serviço disponível 
na WEB ainda há muito trabalho para que essa iniciativa alcance grande 
parte da população. 

2.1 Características do Processo Adotado 
A evolução dos Sistemas de Informação e suas interoperabilidades 

ofertam recursos que agilizam as atividades cotidianas daqueles que 
dependem de informação integrada, de acesso a documentos e liberações, 
ou até mesmo de uma rápida consulta on line, que a princípio poderia 
ser entendida com o processo simples e de rápido acesso (FALCÃO et 
al., 2005).

O Projeto consistiu na contratação do serviço de desenvolvimento 
de módulos informatizados destinados a expandir o sistema de gestão de 
informação da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Maringá, 
considerando o sistema de gestão e informação como o conjunto de 
módulos informatizados geridos por regras de negócio com finalidade 
de integrar dados do seguimento da saúde, e criticar ações operacionais 
tomando como base a legislação vigente e normas internas.

O Portal foi desenvolvido em um conceito sistêmico que permite 
a inclusão, alteração e exclusão de notícias, artigos, imagens e arquivos, 
sem existir a necessidade de programação via linha de código ou exigindo 
conhecimento de programação em quaisquer tecnologias por parte do 
operador responsável pela manutenção. A operacionalização do Portal é 
realizada por profissionais atuantes no Centro de Informação em Saúde 
(CIS) na SMS. 

 



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

22

O desenvolvimento foi realizado em tecnologia para WEB – 
(WORLD WIDE WEB), denominado como site. Também foi necessário 
contratar uma empresa de desenvolvimento de software por meio de 
licitação. Para custear o projeto foi utilizado recurso do Governo Federal 
por meio de um convênio (SICONV) e contrapartida do Município. O 
projeto foi realizado em moldes de levantamentos de requisitos por 
parte da empresa vencedora e da Gerência de Tecnologia da Secretaria 
de Saúde do Município, com uma equipe de suporte que acompanhou 
integralmente todo processo, desde o layout, hospedagem, coleta das 
informações dos setores da secretaria, validação, testes e homologação. 
Também foram envolvidos o Centro de Tecnologia da Informação e setor 
de publicidade da Prefeitura Municipal de Maringá (PMM). 

No quesito infraestrutura para que o projeto se tornasse realidade 
ao implantar a tecnologia aqui apresentada se fez necessário aquisição 
de computadores, impressoras e demais periféricos. Essa ferramenta 
continuará com ampliação, implementando funcionalidades se necessário, 
sendo mantida e expandida com a utilização de recursos próprios desse 
Município.

Durante o projeto a equipe se reunia para troca de conhecimento, 
realizando levantamento de requisitos e reuniões de sprint, validação 
dos itens, análise de conteúdo para ser incluídos na plataforma WEB, 
estudos para ajustes encontrados no momento dos testes de versão. Foi 
realizado criação de login e senha para o cidadão, análise e inclusão do 
histórico de atendimento, exames laboratoriais e carteira de vacinação. 

2.2 Ações Desenvolvidas
O Portal Saúde Maringá teve seu início de desenvolvimento em 

novembro de 2013, lançado em abril e finalizando em maio de 2014. 
Essa iniciativa só foi possível devido ao SGS funcionando em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá, pois além de gerenciar 
todos os processos da Secretaria de Saúde, possui também um módulo 
de prontuário eletrônico utilizado pelos profissionais da saúde para 
atendimento do cidadão nas UBS. Dessa forma todo atendimento 
realizado é registrado no sistema em tempo real, podendo ser visualizado 
em qualquer UBS, UPA e Hospital Municipal de Maringá. Todas essas 
informações registradas são disponibilizadas no Portal Saúde Maringá 
aumentando o acesso de populações vulneráveis ou não.
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Com essa iniciativa solucionamos principalmente o problema 
de excesso de impressão de exames, que, com o prontuário eletrônico 
não havia necessidade de impressão devido à informação registrada no 
sistema no qual o médico visualiza no momento da consulta. Porém a 
necessidade do cidadão ter o papel em mãos é questão de cultura, na 
qual estamos aos poucos transferindo para a WEB. 

O cidadão de Maringá também terá acesso a suas informações em 
outro Município, Estado ou até mesmo outro País, podendo consultar 
seus dados em um computador ligado a internet ou até mesmo no celular, 
o paciente disponibiliza o acesso do Portal ao profissional médico e ele 
realiza o atendimento com mais segurança conhecendo todo histórico de 
saúde do cidadão.

Após a implantação do portal é realizado constantemente treina-
mentos para os servidores nas UBS, divulgação para a população por meio 
de mídia, folders e banners. Para o acesso é realizado treinamento para a 
geração de senha, que deve ser retirada diretamente na UBS, garantindo 
regras de segurança destinadas a tratar tentativas de desestabilizar os 
serviços do portal. 

2.3 Potencial da Iniciativa
O Portal é resultado da necessidade de uma ferramenta de acesso 

pela WEB ao cidadão, para comunicação e divulgação. Cada vez mais 
a tecnologia ingressará nos serviços de saúde, e a motivação resulta 
em qualidade dupla, sendo a otimização dos processos de trabalho e a 
qualidade do serviço prestado ao usuário SUS.

Na medicina moderna não é novidade que o prontuário em 
papel já não atende mais as necessidades do profissional de saúde. O 
prontuário eletrônico do paciente (PEP) passa a ser uma necessidade 
para o gerenciamento da grande quantidade de informações sobre o 
paciente. Além disso, mobilidade, o grande potencial dessa iniciativa é 
parte inerente na prática da medicina, uma vez que o profissional da 
saúde necessita ter acesso aos dados do prontuário a qualquer hora e em 
qualquer lugar. A dificuldade em obter informação sobre um paciente 
específico ou sobre o gerenciamento de pacientes é frustrante, porém 
comum aos profissionais da saúde (KLUCK et al., 2002). 
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2.4 Caráter Multiplicador 
Por se tratar de uma aplicação desenvolvida em linguagem de 

amplo conhecimento, o sistema informatizado desenvolvido em Maringá 
é perfeitamente replicável em outros ambientes. A Secretaria de Saúde do 
Município recebe visitas de vários Municípios do Brasil, interessados em 
conhecer o funcionamento do SGS, CSM e agora também do Portal Saúde, 
por meio do uso cotidiano pelos servidores municipais, e também obter 
informações de como foi possível o desenvolvimento da aplicação. 

O município está sempre aberto a compartilhar a experiência de 
êxito obtida com o uso da iniciativa e apresentá-lo aos interessados como 
ferramenta viável para gestão em saúde pública. Além disso com o sucesso 
e a resolutividade do Portal em Maringá, acredita-se na replicação e 
multiplicação a demais Municípios Brasileiros. Deste modo, a Secretaria 
de Saúde e a Prefeitura Municipal de Maringá estão disponibilizando 
gratuitamente o código fonte do sistema aos Municípios interessados, 
desde o SGS, CSM e Portal, pois, não faz sentido Municípios custearem um 
sistema desde o início, uma vez que, o Município de Maringá já custeou 
todo esse trabalho, passando por esforços iniciais de desenvolvimento.

Outro importante fator é que, com a utilização cada vez maior das 
tecnologias de serviços WEB, é perfeitamente possível o compartilhamento 
das informações geradas em nosso sistema com aplicações de todo o 
território nacional, da mesma forma com que isso vem ocorrendo entre 
nosso sistema e a estrutura informatizada do Ministério da Saúde.

3 RESULTADOS

O lançamento do Portal Saúde Maringá resultou em grande procura 
pelo novo acesso. Atualmente são mais de 17.000 acessos ao Cartão 
Saúde Maringá, 19.000 usuários habilitados com senhas, e mais de 100 
questionamentos no “fale conosco”. Esse número vem crescendo à medida 
que trabalhamos com a divulgação por meio de mídia digital, folders e 
banners.

O Portal também possui um espaço para consulta dos serviços de 
saúde e todos os setores da SMS, onde cada responsável apresenta suas 
atividades, materiais didáticos, horários, agendas, eventos, campanhas e 
imagens para acesso à população. Além disso o principal objetivo deste 
projeto foi o acesso ao CSM já implantado, onde o cidadão pode acessar suas 
informações registradas no prontuário eletrônico. O Portal disponibiliza o 
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acesso on line ao cidadão previamente cadastrado via SGS e que possua o 
CSM, assim muitas informações poderão ser acessadas sem sair de casa.

Após cadastrar a senha na Unidade de Saúde é só acessar o link  
<http://www2.maringa.pr.gov.br/site/>, entrar em portais – saúde - ou 
diretamente pelo link <http://www2.maringa.pr.gov.br/saude/>, entrar em 
“acesso do cidadão” e realizar as consultas, como: consulta e impressão de 
laudos de exames laboratoriais; consulta e impressão da carteira de vacinação 
atualizada; consulta e impressão do histórico de atendimento realizado nas 
UBS gerando arquivo padrão PDF; visualizar histórico de atendimento 
com datas e horários dos atendimentos, e UBS que foi atendido, nome dos 
profissionais responsáveis pelos atendimentos e medicamentos receitados; 
comunicação com a equipe de suporte GTI/CIS do Portal por meio do “fale 
conosco”.

4 CONCLUSÃO 

Segundo estatísticas 87% dos cidadãos brasileiros acessam a 
internet diariamente, e o ritmo de crescimento da internet é intenso. Uma 
grande vantagem do cidadão de Maringá possuir o acesso on line de suas 
informações é o acesso em outra cidade, estado ou país, disponibilizando 
sua senha a outro profissional médico para que possa acompanhar o seu 
histórico e dar continuidade a seu tratamento, ou solicitar uma segunda via 
de receita de medicamento.

Com a implantação do Portal há a intenção de reduzir papel por 
impressão de resultados de exames, carteira de vacinação; redução de horas 
dispensadas para estes fins; redução de ligações telefônicas para as UBS e 
SMS, devido ao fale conosco em contato direto com o suporte e resposta 
imediata; e qualificação no atendimento com maior tempo de atenção 
dispensada ao paciente.

Mesmo com toda essa tecnologia a nossa volta e com ferramentas 
essências para facilitar o dia a dia do cidadão, ainda temos a cultura de 
ter o papel em mãos, mas sabemos que com um trabalho educativo com 
a população apresentando a importância da sustentabilidade, aos poucos 
podemos mudar esse hábito, resultando em benefícios para o meio ambiente.

A implantação do SGS e posteriormente com o Portal Saúde Maringá 
acabou contribuindo para o melhor aprimoramento do trabalho dos 
servidores de saúde, otimizando os processos de trabalho, tornando-o mais 
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eficaz e célere, adquirindo novas habilidades, especialmente no uso das 
ferramentas informatizadas, e tendo em vista que muitos deles nem sequer 
tinham contato com o computador antes da implantação do sistema. Tudo 
isso, definitivamente, acabou revertendo em melhorias no atendimento do 
usuário final. 

O SGS também contribui para que o trabalho seja mais rápido e 
eficaz, evitando o retrabalho e a perda de tempo valioso que pode ser 
utilizado para um melhor atendimento ao cidadão. Por meio do prontuário 
eletrônico o profissional de saúde tem acesso ao histórico clínico do 
paciente, o que torna o trabalho mais eficaz e completo, onde registram 
tudo em tempo real.

Os gestores também passam a ser beneficiados na medida em que o 
SGS oferece a eles uma visão mais clara dos procedimentos administrativos 
e um melhor acompanhamento do desempenho gerencial, apoiando na 
tomada de decisão, além da administração pública que pode acompanhar o 
gerenciamento dos recursos de saúde.

O uso de tecnologias voltadas para WEB parece ser um caminho 
sem volta, já que agrega mobilidade e baixo uso da banda de transmissão 
de dados se comparado às tecnologias das redes LAN, além de oferecer 
excelente escalabilidades e portabilidade, permitindo acesso as mais diversas 
plataformas operacionais.
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Secretaria Municipal de Saúde de Natal – RN*

Educação Permanente em Saúde: uma  
estratégia de Gestão do Trabalho para o  

fortalecimento do SUS em Natal

CiPriano maia dE vasConCElos1

JosEFa ziza BEzErra2

FranCisCa valda da silva3

miraniCE nunEs CrivEs4

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem ao longo de sua trajetória 
proporcionando importantes avanços no modelo de atenção à saúde vigente 
em nosso país. Entretanto, também é notório que alguns desafios ainda 
persistem e precisam ser enfrentados para que a consolidação dessa política 
seja alcançada. Dentre as principais fragilidades, sobretudo no campo da 
gestão do trabalho, destacam-se as incipientes iniciativas de materialização 
de uma política de educação permanente em saúde voltada aos trabalhadores 
e gestores da área, conforme preconiza a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS), instituída pela Portaria GM/MS n.º 198, 
de 13 de fevereiro de 2004 e alterada pela Portaria GM/MS n.º 1.996, de 
20/08/2007 (BRASIL, 2010a, 2007).

Em referencia a base conceitual, a Política de Educação Permanente 
em Saúde (PEPS) assinalada propõe estrategicamente, que os processos de 
capacitação dos profissionais sejam estruturados a partir da problematização 
do seu processo de trabalho e que tenham como objetivo a transformação 
das práticas dos profissionais e da própria organização do trabalho o que 
por sua vez pode impactar positivamente nos modos de produzir saúde à 
* Secretaria Municipal de Saúde de Natal-Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis - Edifício Novotel ladeira do Sol. CEP: 59014-030 

Telefone: 3232.8485 / 3232.8513 Email: <sms@natal.rn.gov.br>.
1 Graduado em Medicina/UFRN. Doutor em Saúde Coletiva. Secretário Municipal de Saúde. email: <ciprianomaia@gmail.com>.
2 Graduada  em Serviço Social/UFRN . Especialista em Saúde Mental. Assistente Social, <zzbezerra@hotmail.com>.
3 Graduada em Enfermagem. Mestre em Enfermagem. Chefe do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 

<francicscavalda@gmail.com>.
4 Graduada em Serviço Social. Mestre em Serviço Social. Secretária Adjunta da SMS. <mirasemira@gmail.com>.
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sociedade (BRASIL, 2010b). Nesse sentido, a Educação Permanente em 
Saúde seria uma estratégia fundamental e necessária para a interface na 
recomposição das práticas com o quadrilátero da formação, atenção, 
gestão, e controle social no setor da saúde.

Os desafios em viabilizar a implementação de políticas públicas 
de saúde que assegurem os seus princípios básicos de atendimento 
(universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e controle social) 
requer: romper com modelos verticalizados de gestão nas organizações; 
superar as fragilidades da formação da força de trabalho para atuar 
nos serviços públicos de saúde; fortalecer as práticas interdisciplinares; 
antenar-se a constante inserção de novas tecnologias, que requisita 
cotidianamente atualização de novos conhecimentos, muitas vezes 
impulsionada por mudanças nas legislações, nos paradigmas conceituais 
e nos processos de trabalhos desenvolvido no interior dos serviços de 
saúde; normatizar e democratizar a participação dos servidores em 
eventos de capacitação, dentre outros.

Aliada as dificuldades acima elencadas, a exemplo do que acontecia 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde- SMS de Natal, a execução 
de uma política de Educação Permanente em Saúde era algo difícil de 
cumprir. Não havia uma proposta clara e sistematizada, nem tampouco 
quem conduzisse esse processo de estruturação, o que era agravado pela 
falta de uma comunicação eficaz entre o Departamento de Gestão do 
Trabalho e os demais Departamentos e Setores e, principalmente, não 
havia uma definição de critérios estabelecidos pela instituição para a 
participação dos trabalhadores em processos de educação em saúde. Em 
decorrência disso, os profissionais que participavam desses processos 
eram quase sempre os mesmos. E, na maioria das vezes, participavam 
muito mais para atender um interesse particular e não um interesse da 
instituição.

Então, tendo em vista a necessidade em problematizar a situação, 
recolocar a Educação Permanente no status de política institucional, 
definir aspectos conceituais, metodológicos e ético-políticos, no sentido 
de contribuir para que a força de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal se tornasse protagonista nos processo de Educação Permanente 
em saúde algumas iniciativas foram tomadas, dentre elas destacamos 
aqui a construção de dois importantes e complementares instrumentos 
de gestão, quais sejam: a Política Municipal de Educação Permanente em 
saúde da Cidade do Natal (PMEPS/Natal) (NATAL, 2014a) e o Plano 
Anual de Educação Permanente me Saúde(PAEPS) (NATAL, 2014b), 
cujos processos de criação e implementação  passaremos a descrever.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
O processo, de construção coletiva, teve inicio com a decisão da 

gestão em adotar a Política de Educação Permanente como uma estratégia 
para institucionalizar os processos de qualificação dos profissionais, bem 
como os da atenção a saúde. Após a tomada da decisão foi constituído um 
grupo de trabalho, com atores institucionais de vários setores da SMS e 
coordenado pelo DGTES, o qual realizou como metodologia de trabalho 
os encontros grupais, para discussões sobre o tema; o uso do questionário 
como instrumental, contendo questões abertas e fechadas, visando o 
levantamento de informação sobre demandas, expectativas, dificuldades, 
atividades realizadas e proposições junto aos setores da SMS.

O resultado dessa coleta de informação e discussões contribuiu para 
que se tivesse um diagnóstico e também para a formulação das diretrizes 
e instrumentais da PMEPS/Natal, o que culminou com a publicação da 
Portaria GS/SMS nº54/2013 (NATAL, 2013), regulamentando a PMEPS/
Natal, através de ato normativo do Secretário Municipal de Saúde, cujos 
efeitos jurídico-legais abrangem todos os setores e níveis de gestão da SMS 
e têm como destinatários finais os 6.665 (seis mil, seiscentos e sessenta e 
cinco) trabalhadores da SMS.

2.2 Ações Desenvolvidas
Após a edição da Portaria GS/SMS nº54/2013 (NATAL, 2013) 

a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, através do DGTES assume a 
partir de uma prerrogativa legal o desafio em fomentar e implementar a 
Política Municipal de Educação Permanente em Saúde da Cidade do Natal 
(PMEPS/Natal) (NATAL, 2014a), passando então a sua formulação de sua 
regulamentação, definindo como objetivo “identificar demandas, definir e 
executar ações de educação permanente que qualifiquem a atenção e a gestão 
em saúde”. Visando com isso constituir uma equipe de profissionais com 
capacidade crítica e propositivana resolução de problemas, combinando 
habilidades, conhecimentos e atitudes em seus processos de trabalho, 
repercutindo positivamente na qualidade dos serviços prestados a população 
usuária do SUS.  Para dar conta desse objetivo e disparar o processo de 
formulação da PMEPS/Natal (NATAL, 2014a) institui os seguintes eixos de 
trabalho: 
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•	Redes	de	Atenção	em	saúde/Linhas	de	Cuidado;

•	Fortalecimento	da	Gestão;

•	Formação	e	Integração	Ensino,	Serviço	e	Pesquisa;

•	Mobilização	e	Controle	Social;

•	Acessibilidade,	Informação	e	Comunicação	em	Saúde.	

No escopo do documento da PMEPS/Natal (NATAL, 2014a) 
estão contempladas além dos eixos de trabalho, que serviram de baliza 
para a definição das atividades em EPS, a metodologia a ser adotada na 
formulação das mesmas, e ainda a exigência da construção do Plano 
de Educação Permanente em Saúde (PAEPS) (NATAL, 2014b), com 
periodicidade anual. Esse instrumento contemplou as metas de EPS 
prevista na Programação Anual de Saúde – PAS/2014, bem como foi 
incorporando outras demandas que foram surgindo ao longo do ano.

É importante assinalar que os eixos estruturantes da PMEPS/
Natal (NATAL, 2014a) que nortearam a elaboração do Plano Anual 
de Educação Permanente- PAEPS/2014 (NATAL, 2014b) traz como 
principais diretrizes: a formação, qualificação e valorização dos 
trabalhadores do SUS; o fortalecimento da integração entre os serviços de 
saúde e as instituições de ensino profissional e superior; e a promoção da 
interface nos processos de atenção à saúde, da gestão, do controle social 
e da produção social de conhecimento. Os protagonistas estratégicos 
diretamente envolvidos no processo de elaboração do PAEPS/2014 
(NATAL, 2014b) foram os trabalhadores e gestores/gerentes dos serviços 
da SMS, instituições formadoras; e outros parceiros da intersetorialidade 
e do Controle Social, por ocasião da elaboração de planos locais de 
trabalho e nas oficinas da PAS/2014.

A execução das ações no tocante a formatação da programação 
dos eventos e a logística de sua organização tem sido de responsabilidade 
do Serviço que demanda a ação, cabendo ao DGTES, através do Núcleo 
de Educação Permanente- (NEP), quando necessário, dá o aporte técnico 
e de logística à realização da atividade.

Desse modo, foi programado no PAEPS/2014(NATAL, 2014b) 44 
(quarenta e quatro) atividades de EPS, contemplando ações em todos os eixos 
de trabalho da PMEPS/Natal (NATAL, 2014a), de modo a atender demandas 
apontadas pelas diversas áreas técnicas da SMS, utilizando-se as seguintes 
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modalidades: Cursos de atualização, formação, aperfeiçoamento, técnicos 
e de pós-graduação; Seminários, Encontros, Oficinas, Rodas de Conversas; 
dentre outros, destinados as áreas da Estratégia Saúde da família, Atenção 
Especializada (Redes de Apoio Integral);Gestão do trabalho e Administrativo-
financeiro. O plano ainda prever o sistemático acompanhamento das metas 
programadas, registadas em relatórios quadrimestrais, os quais são objetos de 
monitoramento e avaliação (NATAL, 2014b).

2.3 Potencial da Iniciativa
Para assegurar a operacionalização da PMEPS/Natal evidencia-se 

como potencialidades: a Portaria GS/SMS nº54/2013 (NATAL, 2013) que 
garantir a conformação legal da política e estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração anual do Plano de EPS; o modelo de gestão participativa adotado 
pela SMS, propiciando o protagonismo dos atores institucionais na definição 
do planejamento e construção de instrumentos estratégicos de gestão; a 
existência do Núcleo de Educação Permanente na estrutura administrativa 
do DGTES, para acompanhar a implementação da PMEPS/Natal (NATAL, 
2014a), bem como articular os departamentos/redes de serviços com vista 
as pactuações necessárias á operacionalização das metas programadas; 
a ação do Grupo Articulador da PNH, reforçando a concepção de EPS 
através do sistemático trabalho de Apoio Institucional junto aos serviços; O 
aporte financeiro advindo do MS, entre outras. Todas essas potencialidades 
sinalizam significativas mudanças nos fluxos e processos de gestão do 
trabalho, imprimindo-lhe nova sistemática e resultados consistentes.

2.4 Caráter Multiplicador 
Por se tratar de uma política estruturante dentro da área da Gestão 

do Trabalho a PMEPS (NATAL, 2014a) assume grande relevância, pois ao 
mesmo tempo em que permite o desenvolvimento do trabalhador do SUS, 
permite também mudanças positivas nos espaços de atenção a saúde, vez 
que os processos de trabalho são problematizados e qualificados. Nesse 
sentido, pelas potencialidades e aqui apresentadas pode-se afirmar que a 
experiência possui grande caráter multiplicador, sobretudo pela inovação 
trazida ao fazer a vinculação da Política e do Plano de EPS, e essa junção 
resultar no fortalecimento estratégico das dimensões políticas e sociais que 
conformam o SUS, ao mesmo tempo trazendo para discussão as categorias 
trabalho, participação social, modelos de gestão e direitos dos usuários, o 
que só fortalece a área da Gestão do Trabalho. Podendo inclusive, servir de 
modelo para outras políticas.
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3 RESULTADOS 

Dentre os resultados já alcançados com a PMEPS/Natal 
(NATAL, 2014a) e com o PAEPS/2014 (NATAL, 2014b) destacamos: O 
fortalecimento do DGTES, através do Núcleo de Educação Permanente 
em Saúde, desenvolvendo ações em parceria com a rede de serviços e 
Instituições de Ensino formadoras de profissionais da saúde; Criação 
de um banco de dados com registro da participação dos trabalhadores 
em atividades de EPS, contendo informações sobre: identificação do 
trabalhador, lotação, área temática da capacitação, órgão promotor, 
carga horária de EPS, dentre outros; Elaboração de Instrução Normativa 
para Participação dos trabalhadores em cursos e eventos, o que permitiu 
um maior controle e acompanhamento quanto a participação dos 
servidores em atividades de EPS; O fortalecimento da PNH enquanto 
política transversal nas ações de EPS, fortalecendo ações de co-gestão, 
apoio institucional, fluxos e processos de trabalhos alinhados as linhas 
do cuidado integral.

4 CONCLUSÃO

Portanto, a experiência assinala que investir na Política de EPS 
além de favorecer o desenvolvimento do trabalhador em relação ao seu 
desenvolvimento profissional, fortalece a Gestão do Trabalho enquanto 
área estratégica para o cumprimento da função pública do SUS.
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1 INTRODUÇÃO

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) é uma organização 
integralmente pública, intermunicipal, integrante da administração 
indireta do Estado, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, dotado de 
personalidade jurídica pública de direito privado, instituída na Bahia em 
2009. 

A FESF se constitui como uma proposta inovadora e consistente 
para avançar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS e no 
desenvolvimento de um modelo de gestão interfederativo, atuando em todas 
as regiões da Bahia. Atualmente, a FESF integra o SUS Bahia e desenvolve 
ações e serviços voltados para qualificação do sistema de saúde, atuando no 
contexto da Estratégia Saúde da Família, Atenção e Internação Domiciliar,  
Apoio Institucional, Projetos e Ambiência, Serviços Hospitalares, e em 
Hospitais de Pequeno Porte (serviços referenciados no programa Rede 
Cegonha), Internação Domiciliar, Regulação de Leitos, Telessaúde, Unasus  
 
* Fundação Estatal Saúde da Família* -  Av. ACM, 2840, Ed. CAPEMI, 7º andar – CEP: 41.820-902 – Pituba – Salvador, BA – (71) 

3417-3501 – <www.fesfsus.ba.gov.br>.
1 Psicóloga, Mestre em Saúde Coletiva, Gestora do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da FESF-SUS, <gracerosa@fesfsus.ba.gov.br>.
2 Publicitária, especialista em direção e adminstração de empresas, analista administrativo em Função Estratégica de Gestão no 

Núcleo de pesquisa e Desenvolvimento da FESF-SUS, <angelicacoutinho@fesfsus.ba.gov.br>.
3 Psicóloga, especialista em Saúde Mental, Psicóloga em Função Estratégica de Gestão no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da 

FESF-SUS, <carlacarvalho@fesfsus.ba.gov.br>.
4 Médico, Mestre em Saúde Comunitária, Diretor de Gestão de Serviços da FESF – SUS, <estevaorodrigues@fesfsus.ba.gov.br>.
5 Fisioterapeuta, Mestre em Saúde Coletiva, Gestora do Núcleo de Implantação de Serviços FESF-SUS, <vaniapriamo@fesfsus.ba.gov.br>.
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e o Programa Nacional de Humanização - PNH, na qual a fundação desenvolve 
serviços nos hospitais da rede própria do Estado, referenciados na PNH.

Com o compromisso de desenvolver processos de gestão do SUS 
mais ágeis, eficientes e usuário centrados, e com base em suas diretrizes 
institucionais (gestão por resultados, educação permanente em saúde, gestão 
compartilhada e desprecarização dos vínculos trabalhistas), a FESF elaborou 
e vem desenvolvendo algumas tecnologias que vêm sendo implementadas 
desde a contratualização dos serviços ofertados ao Estado e aos municípios: 
o Plano de Empregos, Cargos e Salários (PECS), a Política de Gestão por 
Resultados e Tecnologias de Gestão do Cuidado.

O foco deste trabalho é uma das dimensões da Gestão por 
Resultados. Esta, busca a efetivação de um modelo de gestão democrático 
e participativo que envolva o conjunto dos sujeitos (usuários, trabalhadores 
e gestores) em um processo constante de planejamento ascendente. Tendo 
como propósito a qualificação das práticas, dos serviços e da instituição, 
os resultados esperados são pactuados, definindo-se metas qualitativas e 
quantitativas, avaliadas através de indicadores de desempenho e participação 
da implementação de serviços e ações eficientes e efetivas.  

Como estratégia de produção de responsabilização, pertencimento 
e compromisso, articula-se o alcance dos resultados esperados ao 
desenvolvimento do empregado na carreira, bem como a uma parte da 
sua remuneração, a chamada remuneração variável. Este componente da 
remuneração pretende também valorizar o bom desempenho do empregado 
e motivá-lo na transformação das práticas e a consequente qualificação da 
saúde, onde quer que ele esteja inserido. 

Dentre alguns elementos que compõe a remuneração variável, 
a FESF-SUS criou o Prêmio por Inovação e Qualidade (PIQ) como mais 
um dispositivo para avançar no esforço de implantação da Gestão por 
Resultados. Este prêmio representa um incentivo financeiro destinado 
aos trabalhadores e gestores da FESF-SUS, de livre adesão, relacionado ao 
desenvolvimento de ações e ao alcance de resultados, conforme Programas 
da Política de Inovação e Qualidade da FESF-SUS. Trata-se de uma forma 
de valorizar o que está dando certo, o compromisso e implicação com as 
metas institucionais, a responsabilidade e a criatividade. 

Neste sentido, o PIQ está relacionado ao desempenho de cada 
profissional e de toda a equipe no alcance de metas de qualidade 
previamente e coletivamente acordadas entre os sujeitos envolvidos. 
Entende-se como Inovação, o processo de realizar mudanças, grandes ou 
pequenas, radicais ou incrementais, a produtos, processos e serviços que 
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resultam na introdução de algo novo para a organização que agrega valor 
social, econômico, cultural, educacional etc. aos usuários, trabalhadores e 
gestão. “A inovação é a exploração bem sucedida de novas ideias” (TIDD; 
BESSANT; PAVITT, 2004).

O objetivo deste capítulo é, portanto, apresentar a experiência 
da FESF relacionada à implantação do PIQ, destacando-se os limites, as 
potências e os aprendizados coletivos oriundos desse processo. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado

Atualmente, a proposta para cada edição do PIQ é desenvolvida 
pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – NUPED, o qual compõe a 
Diretoria de Gestão de Serviços - DGS. Além da formulação da proposta, 
é neste Núcleo que é feita a gestão de todas as etapas para a concessão do 
prêmio, além do matriciamento  dos diversos serviços e empregados para o 
desenvolvimento das propostas. 

O Prêmio é normatizado pelos editais que são publicados, no 
mínimo, a cada ano e, no máximo, a cada semestre. Cada edição pode 
assumir diferentes modalidades a fim de contemplar a diversidade de 
serviços, inserções dos empregados e metas institucionais. Os órgãos 
diretivos da FESF-SUS poderão estabelecer temas e problemas prioritários 
a serem enfrentados, relacionado-o com o planejamento da organização, 
podendo inclusive atribuir maior valor aos projetos relacionados a estes 
temas e problemas.

O Prêmio é de livre adesão por parte do trabalhador de carreira 
da FESF, que são aqueles que ingressaram na Fundação através dos 
concursos públicos realizados em 2010 e 2012.  É vedada a participação 
aos trabalhadores com registro de 6 (seis) ou mais faltas injustificadas no 
semestre imediatamente anterior à data de adesão ao Prêmio, assim como 
não poderão participar àqueles que, em pelo menos dois meses no semestre 
imediatamente anterior à data de adesão ao PIQ, tiverem sofrido descontos 
no salário por reiterados atrasos e, consequentemente, não cumpriram a 
carga horária, e/ou àqueles que forem considerados “não atendentes” na 
Avaliação de Desenvolvimento Funcional , no semestre imediatamente 
anterior à publicação do resultado final da avaliação. 
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Os empregados ocupantes de cargo comissionados e exercendo 
função estratégica de gestão - FEG, assim como os temporários, poderão 
participar como colaboradores, mas não receberão o incentivo pecuniário. 

A cada edição do Prêmio é instituída comissão específica responsável 
por receber e avaliar os projetos, bem como analisar e validar os resultados 
alcançados ao seu término. 

O processo de avaliação é composto pela homologação das inscrições, 
recebimento dos projetos, visitas técnicas e resultados. Cada decisão 
proferida pela comissão é passível de recursos, os quais são analisados 
pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento (NUPED). A divulgação dos 
editais e de seus resultados (parciais e finais) acontecem através do site da 
organização (www.fesfsus.ba.gov.br).

2.2 Ações Desenvolvidas
Em seus cinco anos de existência, a FESF já lançou seis edições 

do PIQ e está em andamento com a sétima edição, com participação de, 
aproximadamente, 886 empregados. Seu formato sofreu modificações 
e adequações ao contexto organizacional e aprimorou seus processos 
avaliativos, de participação e apresentação dos resultados.

Para concorrer ao PIQ, o trabalhador deve se inscrever na modalidade 
que melhor se adequar, bem como escolher uma área temática delimitada 
pelo edital para desenvolver seu projeto.

Desde a sua criação o PIQ se divide em modalidades para melhor 
adequar ao contexto dos seus trabalhadores.  Nas suas primeiras edições, 
as modalidades referiam-se ao tempo de efetivo exercício na FESF, 
enquadrando-se na primeira modalidade aqueles empregados que possuíam 
até 06 meses de trabalho e que, devido ao pouco tempo na organização, 
ainda não conseguiam desenvolver um produto. Para estes, a avaliação 
do PIQ estava ligada à produtividade, medida através da Gratificação 
por Produção e Qualidade (GPQ), e sua avaliação no curso de Formação 
Inicial do Trabalhador (FIT), além de atender aos pré-requisitos citados 
anteriormente (número de faltas no período e resultado da avaliação de 
desempenho).

Enquadravam-se na segunda e terceira modalidades aqueles 
empregados que possuíam mais de 06 meses de efetivo exercício e assim 
podiam ser avaliados de acordo com os produtos criados, sendo que a 
segunda modalidade contemplava os empregados que estavam produzindo 
um projeto de inovação, e a terceira modalidade, aqueles que estavam 
implantando os projetos criados na edição anterior.
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A cada edição ocorriam melhorias no processo, porém, mudanças 
significativas vieram com a 5ª edição, em que os produtos (projetos e suas 
implementações) foram substituídos por relatos de experiência. Na sexta 
edição, as modalidades deixaram de ser definidas pelo tempo de serviço e 
passaram a ser de acordo com o local de lotação do trabalhador: a primeira 
modalidade voltada para os trabalhadores que estão atuando na gestão, e a 
segunda modalidade para aqueles que atuam na assistência. 

As áreas temáticas foram mantidas desde a sua primeira edição, 
uma vez que são abrangentes suficiente para as mudanças ocorridas na 
organização: melhoria do acesso e acolhimento ao usuário; melhoria das 
práticas de saúde; comunicação e educação em saúde com foco na qualidade 
da informação que chega aos usuários; saúde, cidadania e controle social; 
qualificação do atendimento; combate à pobreza extrema; ganhos de 
agilidade e eficiência nos processos de trabalho, produzindo formas 
desburocratizadas de gestão; qualificação do atendimento aos gestores 
municipais, trabalhadores, cidadãos/usuários; uso racional de recursos 
(materiais, equipamentos e humanos); ferramentas de gestão de coletivo e 
organização e qualificação do processo de trabalho da gestão. 

As modificações e adequações forma realizadas para se ajustarem 
ao contexto organizacional, aprimorando os processos avaliativos, de 
participação e apresentação dos resultados.

2.3 Potencial da Iniciativa
Os trabalhadores de saúde, em seu dia a dia, produzem de forma 

criativa diversas estratégias de enfrentamento das dificuldades que surgem 
no cuidado e na gestão da saúde, no entanto, há poucos espaços para falar 
dessas experiências e dar visibilidade para esta produção.  

Portanto, o Prêmio por Inovação e Qualidade é uma proposta que, 
além de abranger todos os empregados de carreira fornecendo um incentivo 
remuneratório, tem potencial para ser um importante dispositivo para 
reflexão das práticas e sistematização e compartilhamento do conhecimento 
produzido no cotidiano do trabalho da assistência e da gestão em saúde. 

Como efeitos colaterais deste processo de sistematização, ainda 
pode estimular a participação do trabalhador na condução do seu processo 
de trabalho através da criação e implantação de projetos de inovação; 
estimular a produção coletiva, valorizando o trabalho em equipe, a 
participação e autonomia de todos os membros, na busca de resultados 
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comuns; democratizar a participação nas decisões relacionadas à gestão do 
cuidado, valorizando o caráter inovador, almejando fortemente a satisfação 
dos trabalhadores; fomentar a qualidade do cuidado, o vínculo com os 
usuários e a comunidade, envolvimento organizacional, consolidação do 
trabalho em equipe e resultado progressivo do esforço dos trabalhadores.

2.4 Caráter Multiplicador
O PIQ está regulamentado pela Deliberação do Conselho Curador 

FESF n°62, da reunião ordinária n° 37 de 20 de julho de 2012.

A ampliação do escopo de serviços da FESF para além da Estratégia 
Saúde da Família tem permitido o aumento da abrangência do Prêmio a 
partir de diversas experiências de inovação.

A possibilidade de arranjos tripartite, onde os governos federal, 
estadual e municipal tenham responsabilidade tanto na formulação quanto 
no financiamento, mostra-se também um potencial de ampliação do Prêmio.

O processo de negociação coletiva com os sindicatos tem se 
caracterizado como muito fértil para a continuidade e ampliação do PIQ, 
que deve ocorrer especialmente a partir da instalação de uma mesa local de 
negociação permanente da FESF-SUS, nos moldes da mesa nacional, tendo 
como base local a mesa estadual de negociação permanente.

3 RESULTADOS 

O PIQ vem sendo desenvolvido há 05 anos, oportunizando 
aproximadamente 886 empregados de carreira a aderirem ao prêmio; a cada 
edição foram contemplados uma média de 200 trabalhadores, ressaltando 
que o mesmo empregado pode participar em todas as edições, desde que 
cumprido os requisitos necessários. Durante este período, muitas propostas 
inovadoras forma implementadas e absorvidas no processo de trabalho, 
reverberando o efeito para os demais membros da equipe/gestão FESF e 
não FESF, contribuindo com a melhoria da qualidade de SUS.

4 CONCLUSÕES

Pode-se pensar no PIQ como uma experiência que obteve, até então, 
grandes êxitos em seu aspecto mais amplo. Avalia-se que a forte adesão 
dos empregados em participar a cada edição, empenhados em apresentar 
projetos de qualidade, pode ser considerada um indicador desse êxito. 
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No entanto, é preciso reconhecer que há ainda limitações que 
precisam ser superadas para o seu aprimoramento, a exemplo da inclusão 
dos trabalhadores da FESF que ocupam cargo de gestão; revisão dos 
percentuais pagos às diferentes categorias profissionais; maior articulação 
com as metas institucionais e a produtividade das equipes; articulação com 
as metas estabelecidas nos contratos de programa e, por fim, ampliar os 
meios de publicizar as produções, através de publicações em revistas, site 
da FESF, Mostras de Inovação e Qualidade da FESF, etc. 

Como um desafio permanente para todos os atores envolvidos no 
Prêmio, destaca-se a constante avaliação do mesmo na perspectiva de 
constituir-se como dispositivo de Educação Permanente em Saúde que 
contribua, de fato, com a transformação das práticas de cuidado e gestão 
nos serviços de saúde nos quais está sendo desenvolvido. Assim, faz-se 
necessário um estudo adequado, de caráter exploratório, que permita 
compreender melhor a percepção sobre os sentidos atribuídos ao Prêmio 
pelos profissionais e gestores dos serviços, assim como os desdobramentos 
da implantação dos Projetos implantados no âmbito do PIQ. 
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Secretaria Municipal de Saúde de Joinville – SC*

Gestão do Trabalho, Acolhimento ao Servidor em 
Programa de Reabilitação Profissional na Secretaria 

Municipal de Saúde de Joinville/SC

PatriCia luzia Johann tEoChi 1

maria aParECida PEixoto valEnça2 

1 INTRODUÇÃO

Falar dos servidores da área de saúde é falar do conjunto de suas 
relações sociais e políticas que influenciam diretamente nas relações de 
trabalho, o que consequentemente nos remete a reflexão da importância 
do trabalho.

Nesse sentido, nas últimas décadas, as organizações públicas vêm 
buscando novas formas de gestão de pessoas e de trabalho com o intuito 
de melhorar o desempenho, alcançar resultados, através de práticas que 
promovam a qualidade de vida e o bem estar do servidor e a importância 
de seus trabalhos para a sociedade.

Na PMJ, antes da instituição do PRP, o remanejamento de servidores 
era realizado de forma fragmentada. Os servidores com restrições médicas 
eram encaminhados para readaptação nos locais de trabalho diretamente pelo 
médico do trabalho da USS. Por outro lado, a chefia imediata, ao constatar 
dificuldades de qualquer servidor no desempenho de suas atividades, 
internamente fazia o remanejamento de função, o que caracterizava desvio 
de função.

 

* Secretaria Municipal de Saúde de Joinville – Rua Araranguá, 397. Bairro América. Joinville-SC. 47- 34815132 - <progesus@
joinville.sc.gov.br>.

1 Pedagoga, Pós-Graduação em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Coordenadora do ProgeSUS, <pteochi@joinville.sc.gov.br>.
2  Terapeuta Ocupacional, Mestrado em Engenharia de Produção-Ergonomia, MBA Gestão Pública, <mariaapv@joinville.sc.gov.br>.
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Em função da crescente demanda de servidores que apresentavam 
capacidade laboral reduzida constatada em exame médico ocupacional, e 
do despreparo da gestão pública ao lidar com essa situação, a Prefeitura 
Municipal de Joinville (PMJ), no ano de 2008 instituiu através da Lei 
Complementar nº 266, o Programa de Reabilitação Profissional (PRP) 
que tem por objetivo a reinserção do servidor do quadro permanente ao 
trabalho, em função compatível com seu potencial laborativo residual.

O PRP é conduzido por uma equipe técnica, composta por médico 
do trabalho, médico perito, terapeuta ocupacional, assistente social, além 
de outros profissionais com conhecimento técnico específico na área de 
saúde. Tem como responsabilidade delimitar as atribuições no mesmo ou 
no novo cargo, função ou atividade, e quando necessário indicar a mudança 
de local de trabalho, atendendo sempre que possível às peculiaridades de 
cada caso, mediante acompanhamento sistemático. 

O programa implantado compreende o remanejamento temporário, 
definitivo e/ou a readaptação. O remanejamento temporário, não superior 
a 180 (cento e oitenta) dias, de função ou local de trabalho, visa minimizar a 
repercussão das condições ambientais desfavoráveis à saúde do servidor no 
exercício do cargo. Na ocorrência de impossibilidade de exercer atividades 
do cargo ou função de origem, o remanejamento será realizado em cargo 
com função compatível igual ou inferior do nível de complexidade do 
cargo. O remanejamento definitivo que se dará no cumprimento de função 
compatível com o cargo ocupado. A readaptação, estância final, consiste 
na mudança de cargo decorrente da inaptidão definitiva do servidor para o 
cargo originário. 

O fato de estar em PRP não acarreta aos servidores redução ou 
aumento de vencimentos, no entanto, não haverá a manutenção ou 
incorporação das vantagens do antigo cargo decorrentes de adicional de 
função ou gratificação por produtividade, adicional de sobreaviso, adicional 
de insalubridade ou periculosidade, cumprimento de horário, plantão 
ou escalas diferenciadas de trabalho, além de outras específicas pelo seu 
cumprimento.

O servidor poderá permanecer até 02 anos em programa, podendo 
ser desligado quando, estiver apto para: retornar ao trabalho no mesmo 
cargo, função ou atividade; retornar ao trabalho com restrições, exercendo 
somente algumas atividades do cargo, função ou atividade, ou quando 
da readaptação comprovada pela incapacidade laborativa para função de 
origem, verificada a adaptabilidade do servidor e comprovada a habilitação 
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ao cargo para o qual foi proposta a readaptação, homologada através de 
decreto de provimento.

O Programa, portanto, envolve desde o servidor com suas 
expectativas, interesses, visão e concepção de trabalho, o local de trabalho 
que irá recebê-lo, onde, muitas vezes, se concentram as resistências, com 
estereótipos e/ou preconceitos com servidores que passaram ou encontram-
se em PRP.

Se por um lado, o estigma preconizado de que os “servidores 
readaptados” na sua maioria não trabalhavam estava instituído, por outro, 
os gestores constantemente procuravam a área de Gestão do Trabalho 
do Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da 
Educação no SUS (ProgeSUS) solicitando ajuda para resolver as situações de 
desconfortos nos locais de trabalho.

O sofrimento mental vivenciado pelos servidores em PRP, aliado 
ao despreparo da gestão pública levou a Secretaria da Saúde no ano de 
2012, através da área de Gestão do Trabalho do ProgeSUS assumir a busca 
de novos conceitos e práticas de gestão e a formulação de políticas de 
desenvolvimento pessoal que poderiam vir a contribuir na organização 
do trabalho, superando entraves e limitações, melhorando os processos já 
existentes.

Segundo Dejours (1992), é através do trabalho que o sujeito constrói 
sua identidade social, e nessa relação estabelecida no trabalho, o sujeito 
precisa sentir-se reconhecido perante o outro, reconhecimento fundamental 
frente a identidade e o prazer.

Atendendo a essa demanda, foi implantado em parceria com o Núcleo 
de Gestão de Pessoas (NGP) e equipe técnica do PRP da Unidade de Saúde do 
Servidor (USS) o acolhimento para servidores da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), tendo como eixo central a humanização e valorização do servidor.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado

O método utilizado para o acolhimento consiste em reuniões com 
os diversos atores envolvidos no processo: servidor, coordenador do NGP, 
representante da área de Gestão do Trabalho do ProgeSUS, terapeuta 
ocupacional do PRP e gestores do local de lotação de origem e do local de 
trabalho proposto.
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A equipe que acolhe tem por objetivo estimular o servidor a 
participar ativamente do processo, buscando incentivar comportamentos 
de enfrentamento positivo, mediante à perda da capacidade laborativa e da 
nova atividade atribuída vencendo o medo, ansiedade diante da situação.

Destaca-se que o processo de adoecer leva à ruptura do processo de 
trabalho, onde as limitações e as restrições ao trabalho levam a uma nova 
identidade profissional. A troca de informações entre os atores envolvidos 
nesse processo é de suma importância na condução do programa, garantindo 
que o local de trabalho esteja adequado com as necessidades e atenda às 
limitações do servidor.

2.2 Ações Desenvolvidas
 São etapas e objetivos do acolhimento:

•	 Auxiliar	o	gestor	local	na	descrição	das	novas	atividades	a	serem	
desenvolvidas pelo servidor;

•	 Encaminhar	ao	PRP	a	descrição	de	atividades	para	validação;
•	 Avaliar	com	o	NGP	a	necessidade	ou	não	de	troca	de	local	de	

trabalho e vagas disponíveis na Secretaria;
•	 Realizar	quando	necessário	treinamento	para	a	nova	função;
•	 Agendar	o	acolhimento	com	os	atores	envolvidos	no	processo:	

servidor, coordenador de NGP, representante do ProgeSUS, 
terapeuta ocupacional do PRP, gestor do local de lotação e do 
novo local;

•	 Pactuar	em	parceria	com	o	servidor	as	restrições	estabelecidas	e	
validadas pelo PRP;

•	 Orientar	para	que	as	restrições	especificadas	nas	atividades	sejam	
cumpridas;

•	 Conscientizar	acerca	da	inclusão	de	servidores	com	capacidade	
laboral reduzida;

•	 Proporcionar	a	integração	do	servidor	com	a	nova	chefia	e	local	
de trabalho;

•	 Preparar	 o	 gestor	 para	 receber	 o	 servidor	 considerando	
remanejamento temporário, definitivo e/ou readaptação;

•	 Trabalhar	 aspectos	 motivacionais,	 autoestima,	 expectativas	 e	
ansiedade relacionadas à nova atividade laboral.
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2.3 Potencial da Iniciativa
O acolhimento ao servidor em PRP trata-se de uma ferramenta 

de gestão, efetivada desde o ano de 2012 na SMS, através de um espaço 
de discussão e negociação com objetivo de auxiliar as ações e tomadas 
de decisões que até então eram fragmentadas. Apresenta-se como uma 
proposta potencial para melhoria das relações de trabalho, onde os atores 
envolvidos são os facilitadores dos processos que impactam diretamente na 
humanização  e valorização dos servidores, por consequência, refletindo na 
qualidade do atendimento ao usuário do SUS. 

O caráter inovador dá-se pela integração das Áreas de Gestão do 
Trabalho do ProgeSUS com o Núcleo de Gestão de Pessoas da SMS e  a 
equipe técnica do PRP da USS.

2.4  Caráter Multiplicador 
O Acolhimento ao servidor em PRP é uma ferramenta de gestão que 

necessita de um processo de trabalho sistematizado, organizado com fluxo 
de trabalho definido que deverá estar inserido no cotidiano do exercício 
profissional dos servidores envolvidos no processo: ProgeSUS, NGP, USS 
e gestores. 

Em função dos resultados positivos obtidos na SMS, a USS em 
01/04/13, implantou esta ferramenta na Secretaria Municipal de Educação 
de Joinville. Considerando custo e benefício, torna-se possível e viável sua 
implantação nas demais secretarias deste município. Esta ferramenta poderá 
ser implantada também em outros municípios.

3 RESULTADOS

Ao servidor, quando entra em PRP, são definidas dentro da estrutura 
do Município atribuições específicas, por vezes diferentes de sua função 
de origem. Para eficácia do processo de reabilitação profissional, torna-se 
relevante a sua integração no trabalho e a conscientização da equipe em 
que o servidor estava ou a qual será inserido das restrições temporárias ou 
definitivas.

No inicio de 2014 realizou-se uma avaliação referente ao ano de 
2013 do processo de Acolhimento de servidores em PRP na Secretaria 
Municipal de Saúde.
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 Na avaliação com os (09) gestores, constatou-se:

•	 100%	 de	 aprovação	 do	 fluxo	 estabelecido	 no	 processo	 de	
acolhimento;

•	 55,5%	 dos	 servidores	 apresentaram	 melhor	 desempenho	 nas	
atividades desenvolvidas;

•	 66,6%	das	 	equipes	 	de	 trabalho	se	 	mostraram	receptivas	ou		
indiferentes aos servidores em PRP.  

 Na avaliação da equipe do ProgeSUS, NGP e PRP (05 servidores):
•	 100%	 de	 aprovação	 do	 fluxo	 estabelecido	 no	 processo	 de	

acolhimento;
•	 100%	das	descrições	das	atividades	propostas	para	os	servidores	

são claras e objetivas;
•	 100%	 de	 melhoria	 nas	 relações	 de	 trabalho	 servidor/equipe/

gestor.
 Na avaliação com os (15) servidores que participaram do 

acolhimento:
•	 100%	entenderam	os	conteúdos	explanados	pela	equipe;
•	 33,3%	consideraram	importante	que	o	gestor	entenda	quais	são	

as suas limitações;
•	 93%	 dos	 servidores	 seguiram	 as	 orientações	 da	 equipe	 de	

acolhimento;
•	 93%	 afirmaram	 que	 foram	 adotados	 procedimentos	 para	 o	

bom desenvolvimento de seu trabalho e aproveitamento de suas 
qualificações;

•	 100%	contam	com	a	parceria	de	sua	chefia	imediata	e	colegas	de	
trabalho frente às limitações funcionais.

Os dados da pesquisa comprovam que o trabalho de acolhimento 
ao servidor em PRP implantado na Secretaria Municipal de Saúde, vem 
contribuindo consideravelmente para a Qualidade de Vida no trabalho dos 
servidores.

4 CONCLUSÃO
Com a sua implantação, constata-se que o servidor sente-

se valorizado, por conseguinte mais comprometido com o trabalho, 
diminuindo consideravelmente as queixas oriundas dos locais de trabalho 
com maior satisfação por parte dos gestores.
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O comprometimento dos técnicos envolvidos nesse processo foi 
determinante para a diminuição do preconceito existente, melhora da 
autoestima, e das relações interpessoais no trabalho, acabando com o 
estigma de que o servidor “não fazia nada”. Portanto, podemos afirmar que 
houve uma melhor qualidade nos serviços prestados aos munícipes.

Consideramos que o Acolhimento ao Servidor em Programa de 
Reabilitação Profissional na Secretaria Municipal de Saúde hoje é uma 
prática consolidada. O processo trouxe um resultado positivo, onde a 
perspectiva de continuidade foi constatada com a sua implantação em 
01/04/13 na maior Secretaria do Município: a Secretaria de Educação.

Todavia, ao falar de reabilitação profissional, não podemos perder 
de vista a precarização do trabalho e o papel preponderante da gestão, que 
vai além da eficácia, pois faltam políticas públicas que privilegiem ações 
intersetoriais e integradas para diagnosticar situações de adoecimento, 
estabelecendo nexo causal e melhoria nos processos de trabalho.
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Secretaria Municipal de Saúde de Londrina – PR*

Resgate da Autoestima - Cuidando do Cuidador 
com Servidores da Autarquia Municipal de Saúde

JuCElEi PasCoal BoarEtto1

Claudia marCEla FazEnda2

1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto tem o intuito de resgatar a autoestima dos 
servidores municipais da saúde do SUS, bem como, aliviar o estresse que 
a carga diária do trabalho acaba acumulando em cada um. Nasceu a partir 
da estratégia utilizada dentro da Terapia Comunitária Integrativa, da qual, 
o município faz parte desde 2002. Em nosso município já foram formadas 
quatro turmas de terapeutas comunitários, todos servidores (as) da saúde. 
Como durante o curso de terapia comunitária são utilizadas vivências para 
resgate da autoestima, a presente ideia foi se fomentando: por que não 
aplicar as vivências fora do contexto do curso de formação? Se as vivências 
proporcionam bem estar aos participantes, se auxiliam na redução do 
estresse e, consequentemente proporcionam uma autoestima elevada, seria 
um ganho aplicá-las para os servidores como um “Cuidado a quem cuida”.

Assim surgiu a ideia de aplicar o Cuidando do Cuidador 
semanalmente em nosso município, dando oportunidade dos servidores 
que cuidam de tantos pacientes e, até mesmo, cuidam de outros servidores, 
terem um espaço para si. O ambiente acolhedor, as dinâmicas/vivências  
aplicadas, seguidas após da partilha e de uma roda de Terapia Comunitária 
Integrativa, tem demonstrado que todos se sentem mais valorizados.

* Secretaria Municipal de Saúde de Londrina – Av. Jorge Casone, nº 2350, CEP: 86010-470 Telefone: 3372-9830. E-mail:  <terapia.
comunitaria@saude.londrina.pr.gov.br>.

1 Enfermeira, Coordenadora da Terapia Comunitária de Londrina, <juceleipb@gmail.com>.
2 Educadora Social, Assessora da Terapia Comunitária de Londrina, <londrina.tc@gmail.com>.
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Sabemos que a saúde não é apenas a ausência da doença, mas um 
bem estar físico, mental e social. Assim, nossa prefeitura investe no bem 
estar de seus servidores (as), com o objetivo de promover saúde e prevenir 
doenças.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado    
Como citado anteriormente, todos os servidores (as) da saúde de 

nosso município estão envolvidos, ou seja, são nossa clientela neste processo 
de resgate da autoestima e redução do estresse. O processo se deu a partir 
da experiência positiva nos cursos de formação em Terapia Comunitária 
Integrativa que nosso município começou a administrar, em parceria com 
a ABRATECOM. Utilizamos as vivências aplicadas no curso, as quais estão 
catalogadas em uma apostila e, são fruto de pesquisa do criador da Terapia 
Comunitária Integrativa. Temos servidoras que fizeram o curso e são 
responsáveis pela Coordenação do setor em nosso município. Abrangemos 
todos os nossos servidores (as) da saúde e, com isso, suas famílias e seus 
locais de trabalho, pois quando a mudança acontece em um ser humano, ela 
é capaz de mudar seu contexto de vida.

2.2 Ações Desenvolvidas
Semanalmente realizamos vivências de Resgate da Autoestima em 

nosso auditório, com capacidade para 30 servidores (as) em cada vez. 
Além disso, também realizamos as vivências nos auditórios dos Prontos 
Atendimentos (UPAs) para os servidores (as) que trabalham no período 
noturno. Uma vez que cada vivência dura em média 2 (duas) horas e, a 
roda de Terapia Comunitária 1 (uma) hora; é mais vantajoso deslocar dois 
servidores para o local destes servidores (as) do que, gerar hora extra ou, 
inviabilizar o projeto por falta de horário compatível para todos.

2.3 Potencial da Iniciativa
Este projeto tem potencial para abranger não somente os (as) servidores 

(as) da saúde do SUS; pois os depoimentos após, tem sido motivadores 
para continuarmos com este projeto em 2015 e, ampliá-lo cada vez mais. 
Talvez ampliando para outro local, pois atualmente utilizamos o auditório 
da Villa da Saúde, com capacidade para 30 servidores (as) em cada vivência. 
Assim como dentro do SUS, outros setores sempre atuam com sobrecarga 
de estresse: a educação e a administração direta são exemplos disto.
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2.4 Caráter Multiplicador 
Este projeto pode ser reproduzido por outras instâncias e instituições, 

pois depende apenas de possuir em seu quadro funcional uma pessoa 
capacitada em vivências do Cuidando do Cuidador e um local apropriado 
para a prática das mesmas. A Terapia Comunitária Integrativa foi reconhecida 
pelo Ministério da Saúde em 2004 como uma estratégia para atendimento 
dentro do programa da Estratégia Saúde da Família, por ser uma forma 
de atendimento de baixo custo e alto impacto no SUS. Do mesmo modo, 
as oficinas de Resgate da autoestima através das vivências do Cuidando 
do Cuidador, são de baixo custo e alto impacto, uma vez que o gestor 
investe na capacitação de um ou dois funcionários que, tenham perfil para 
atuarem em grupo e possam reproduzir as técnicas; e, assim, proporcionará 
atendimento a todo o seu quadro funcional. O que consequentemente, 
melhorará a produção e os atendimentos.

3 RESULTADOS 
Os resultados esperados com este projeto têm sido visualizados 

em cada depoimento que se colhe após cada vivência aplicada. Dos mais 
diversos comentários, os que mais chamam a atenção são os do tipo 
“consegui cuidar de mim para depois cuidar do outro...” ou “me senti 
acolhido, renovado, agora posso continuar...” com isto, podemos concluir 
que investir em espaço de acolhimento e escuta, é sem sombra de dúvida 
o caminho para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Aprender 
como se “auto acolher”, ou seja, o cuidador deve ter estratégias para não 
adoecer. O funcionário que atua no SUS deve ser capacitado para entender 
que não precisa ser “salvador da Pátria”. O projeto Cuidando do Cuidador 
dentro da esfera pública visa este processo: criar a consciência de que, se 
somos parte do problema, também somos parte da solução! Este processo é 
alcançado e chega até a população que, ao ser atendida por um funcionário 
mais acolhedor, atencioso e calmo, nota a diferença. Como o princípio da 
química: “Toda ação gera uma reação!”

4 CONCLUSÃO
Concluímos desta forma que, ao aplicar o Cuidando do Cuidador 

semanalmente em nosso município, damos o espaço para nossos servidores 
se sentirem acolhidos e valorizados. As dinâmicas/vivências aplicadas, 
seguidas após da partilha e de uma roda de Terapia Comunitária Integrativa, 
demonstram que, todos, sem distinção, somos seres humanos idênticos 
em nossas necessidades primárias, ou seja, temos o mesmo sentimento 
de pertencimento. A humanidade caminha para a evolução e, sempre se 
aprimora cada vez mais na tecnologia e nas áreas administrativas. Assim, 
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não podemos abandonar a necessidade nata do ser humano de se sentir 
acolhido, amado, valorizado, parte de um “todo” maior. A medida que 
evoluímos, acabamos por muitas vezes negligenciar estes sentimentos e 
necessidades, o que aumenta a sobrecarga, o estresse e o isolamento social.

Apesar de parecer simples, a estratégia utilizada pelas profissionais 
envolvidas, é a soma de diversos conhecimentos. Além de utilizar como base a 
formação concedida através dos cursos de Terapia Comunitária Integrativa e 
Cuidando do Cuidador, ambos fornecidos pela ABRATECOM – Associação 
Brasileira de Terapia Comunitária, através do Polo Formador do Ceará, na 
pessoa do Dr. Adalberto Barreto de Paula. As formadoras também devem 
estar atentas a cada grupo de servidores (as) que pretendem trabalhar. Cada 
ser humano é único, mesmo tendo as necessidades parecidas, cada um pode 
reagir diferentemente durante uma vivência, assim, a atenção, o carinho e 
o desprendimento de todo e qualquer preconceito são requisitos básicos 
enquanto formadora.

Trabalhar o emocional de outras pessoas requer reciclagem constante 
da equipe. Não apenas avaliação após cada vivência/dinâmica, mas o preparo 
anterior a cada uma; a harmonização do ambiente e de todos os materiais 
envolvidos. A força emocional significa confiança, deste modo, quando um 
grupo de servidores (as), confiam que estarão sendo acolhidos (as) para um 
sentimento novo e positivo, a responsabilidade é muito maior. Não podemos 
deixar este trabalho ser abatido facilmente. As dificuldades servem como 
degraus a serem escalados com entusiasmo e força. Acreditamos fielmente 
no que fazemos e, mais que isso: amamos nosso trabalho!

Sabemos que a saúde não é apenas a ausência da doença, mas um bem 
estar físico, mental e social. Assim, investir no bem estar dos servidores (as) 
da saúde, tem o objetivo de promover saúde e prevenir doenças dos mesmos, 
o que diminui a abstinência ao serviço e, proporciona um atendimento 
de qualidade a população. Desta forma, promovemos um movimento de 
“onda” ou seja, cuidamos de nossos servidores (as) e, automaticamente, 
cuidamos de nossa clientela atendida pelo SUS na APS – Atenção Primária 
a Saúde.
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Hospital Nossa Senhora da Conceição - Porto Alegre - RS*

Banco de Remanejo do GHC: desenvolvimento  
e valorização dos trabalhadores

EdEnilson BomFim da silva1 
livia ramalho arsEgo2 

marina matzEmBaChEr da rosa otharan3 

sérgio loPEs PErEs4 

Juliano dE olivEira gutErrEs5 
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1 INTRODUÇÃO

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), localizado no município de 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua oferecendo serviços de atenção à 
saúde nos três níveis de complexidade (primário, secundário e terciário). Nos 
últimos doze anos, vem passando por um processo de renovação e alinhamento 
com as diretrizes do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nessa caminhada, um conjunto de ações foi desenvolvido de modo a atender 
aos modelos de gestão e de atenção preconizados no SUS. No âmbito da gestão 
do trabalho, considerando as regulamentações e normativas específicas, foram 
desenvolvidos diversos programas e ações para a valorização do trabalho e do 
trabalhador, dentre as quais se destaca a experiência do Banco de Remanejo 
do GHC (GRUPO HOSPITALAR..., 2015).

* Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596 CEP: 91350-200,  telefone 3255-1766, <gestaotrabghc@ghc.
com.br>.

1  Sociólogo, mestre em Educação, Coordenador da GTED/GRH, <edenilson@ghc.com.br>.
2 Assistente Social, mestre em Ciência Política, Assistente de Coordenação da GTED/GRH, <rlivia@ghc.com.br>.
3 Administradora, especialista em Administração, Assistente de Coordenação da GTED/GRH, <rmarina@ghc.com.br>.
4  Bacharel em administração, especialista em Informação em Saúde, Auxiliar Administrativo, <sergioperes@ghc.com.br>.
5   Licenciado em química, mestre em Educação em Ciências e Saúde, Técnico em Educação, <gjuliano@ghc.com.br>.
6   Licenciada em letras, especialista em Informação em Saúde , Técnica em Educação, <alineb@ghc.com.br>.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
Considerada como ferramenta de gestão de pessoas, a política de 

movimentação de pessoas no GHC foi implantada e regulamentada a partir 
de 2004, passando por diversos momentos de atualização e aprimoramento 
de processos. O Banco de Remanejo é formado por um conjunto de normas 
e fluxos que regulamentam a movimentação de empregados na instituição, 
padronizando, organizando e registrando as trocas de equipes e de turnos de 
trabalho, ressaltando-se que não há alteração de cargos, ocupados mediante 
concurso público, bem como do contrato de trabalho com a instituição 
(GRUPO HOSPITALAR..., 2014a). 

Para iniciar processo de movimentação de empregados, são 
consideradas demandas institucionais, organização dos serviços, indicação 
por motivo de saúde, motivação dos trabalhadores e necessidades de 
desenvolvimento identificadas na avaliação do empregado. Com isso, 
busca-se o cumprimento das políticas internas estabelecidas, transparência 
e justiça nos critérios aplicados, além de adequação da distribuição do 
quadro de pessoal às exigências legais e o constante aprimoramento dos 
serviços prestados aos usuários.

Esta ferramenta abrange a totalidade dos trabalhadores do GHC, 
possibilitando o registro e controle de inscrições de interessados em vagas 
nas equipes do GHC, a fim de priorizar a organização interna de vagas 
abertas, constituindo-se como uma etapa anterior à reposição externa por 
meio de concurso público.

Tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento, a valorização 
da experiência e da formação dos trabalhadores, além de considerar as 
necessidades de desenvolvimento do profissional e da instituição. 

2.2 Ações Desenvolvidas 
O Banco de Remanejo foi implantado, no GHC, através da Portaria 

nº. 134/Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, de 10 de maio de 2004, 
com o objetivo inicial de formalizar os deslocamentos do quadro de pessoal 
dentro da instituição. O processo teve inicio a partir de então, configurando-
se em um fluxo de ações na busca permanente da transparência dos processos 
de seleção interna (GRUPO HOSPITALAR..., 2004). 

Anterior a sua implementação, as trocas de turnos e equipes, em 
especial para as vagas noturnas, eram tratadas, principalmente, como um 
direito adquirido exclusivamente com base no critério de antiguidade de 
admissão na instituição, não considerando outros fatores da vida e do 
desenvolvimento funcional. Atualmente, o processo de remanejo conta, 
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dentre as diversas etapas, com um instrumento de entrevista que contempla 
diversos critérios da história funcional – por meio de fatores de avaliação 
informados mediante sistema de informações, da experiência, da formação 
e do desenvolvimento profissional do candidato, bem como de avaliação 
do perfil, preenchido após entrevista com gestor e de acordo com fatores e 
característica da vaga aberta.

As práticas desenvolvidas pelo Banco de Remanejo passaram por 
processos de aprimoramento, recebendo contribuições e críticas dos 
trabalhadores, sindicatos e gestores, consolidando-se, ao longo dos anos, 
como estratégia democrática e transparente de movimentação interna e 
de valorização dos trabalhadores. Assim, a sistemática iniciada em 2004 
comportou alterações no decorrer dos últimos 10 (dez) anos, sendo que a 
Portaria do GHC nº 80/Diretoria do Grupo Hospital Conceição, de 25 de 
fevereiro de 2014, considerou diversos avanços, dentre eles a publicação 
dos resultados em um sistema de informações e a possibilidade de recurso 
(GRUPO HOSPITALAR..., 2014b).

A movimentação de pessoas observa, quando em casos de novas 
vagas, primeiramente, o local de vacância, denominado equipe. As 
equipes são consideradas como o conjunto de trabalhadores que atuam 
em determinado processo de cuidado específico, contemplando todas as 
categorias profissionais envolvidas, respectivos gestores, turnos e vinculação 
gerencial, definidas conforme estrutura organizacional do hospital e 
registradas em um sistema de informação. A figura 1 é ilustrativa:

Figura 1 
Prioridade para movimentação de pessoal no GHC – do centro  

para fora, conforme indicam as setas 

 
                                  Fonte: Elaborada pelos próprios autores.
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Os remanejos, conforme denominação utilizada para a movimentação 
de pessoas, podem ser de diferentes tipos, observando regulamento 
vigente, que os classifica, sinteticamente, como: necessidade institucional; 
interno – de turno na mesma equipe; externo e permuta. Grande parte 
das movimentações inicia a partir do desligamento de um trabalhador, 
o que aponta a necessidade de reposição de sua vaga na instituição. O 
preenchimento da vaga é disponibilizado, primeiramente, ao remanejo 
interno, ou seja, verificando interessados habilitados dentre os trabalhadores 
da própria equipe em que a vaga foi aberta. Após verificação da viabilidade 
de movimentação interna, é iniciado o processo para remanejo externo 
para o turno da vaga. A participação em remanejo interno é aberta somente 
aos trabalhadores da própria equipe e, para o remanejo externo, é aberta a 
todos os trabalhadores do GHC previamente inscritos e que atendem aos 
demais critérios dispostos na normativa.

O remanejo institucional, considerando-se suas especificidades, 
é um processo de realocação de trabalhadores nos casos de indicação de 
saúde; abertura de novos serviços; redimensionamento interno do quadro 
de pessoal; qualificação profissional, indicação para desenvolvimento 
profissional; permanência do trabalhador temporário em vaga definitiva 
e permanência do trabalhador reclassificado. Esse tipo de remanejo e 
suas subcategorias exigem procedimentos e análises específicas, a serem 
registradas e avaliadas em formulário próprio, podendo envolver diversos 
atores, como a equipe de Saúde do Trabalhador, os gestores das áreas 
envolvidas (coordenações e gerentes), a Gerência de Recursos Humanos, 
os trabalhadores das áreas, além da coordenação do processo pela GTED. 
Tal remanejo não necessita de vacância, podendo-se deslocar o trabalhador 
com a vaga que ocupa no momento, como em casos de demanda de 
readequação de quadro funcional devido a normativas ministeriais ou de 
órgãos de vigilância, fechamento ou abertura de novos serviços, bem como 
em casos de saúde e/ou reabilitação pelo INSS.

O remanejo por permuta caracteriza-se como um caso em que 
há interesse de troca de equipe ou turno por parte dos trabalhadores, 
manifestada mediante de inscrição no Banco de Remanejo, que contemple 
as mesmas características de interesses de unidade hospitalar, equipe e turno. 
Os procedimentos também observam critérios e fluxos normatizados.     

A equipe da Gestão do Trabalho, Educação e Desenvolvimento 
(GTED), pertencente à Gerência de Recursos Humanos (GRH), constituiu-
se como referência para esse processo desde a sua concepção inicial até 
a operacionalização cotidiana. Coordena e organiza o fluxo das diversas 
etapas, que contempla, dentre outras, as inscrições, o recebimento de vagas 
em aberto, a orientação aos empregados, a identificação de possibilidades 
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de permutas, a conferência dos candidatos habilitados, a verificação de 
pontuação mínima, o contato com gestores, os registros, assim como a 
finalização e publicação dos resultados em um sistema informatizado.

2.3 Potencial da Iniciativa 
O Banco de Remanejo compõe um conjunto de estratégias e ações 

institucionais de valorização do trabalho e do trabalhador, estando articulado 
diretamente à Política de Avaliação e Desenvolvimento e às demais políticas 
de Humanização e Gestão do Trabalho. O instrumento para entrevista 
dos candidatos, além de outros indicadores como assiduidade, horas falta 
e tempo de trabalho na instituição, apresenta a avaliação individual dos 
trabalhadores como parte do somatório de pontuações que irá definir o 
candidato selecionado. Além disso, a partir do acompanhamento sistemático 
realizado pela equipe da Gestão do Trabalho às equipes e aos trabalhadores, 
quando identificadas dificuldades de desenvolvimento individual ou nas 
relações de trabalho, o remanejo para outro espaço da instituição é uma 
das possibilidades que se apresenta para a gestão e para o trabalhador. Além 
de ser uma ferramenta para superação de conflitos e dificuldades, o banco 
também cumpre um papel fundamental para identificação de talentos, 
qualificação e experiência profissional, assim como a oportunidade de 
desenvolvimento aos empregados ao longo de sua trajetória no GHC.

Como procedimento comum aos tipos de remanejo, o preenchimento 
de instrumento para seleção do Banco de Remanejo é realizado em dois 
blocos de fatores. O gestor recebe a pontuação dos critérios institucionais de 
cada candidato já preenchida, atribuídas aos fatores de avaliação conforme 
histórico funcional – por meio de sistema informatizado. Após a entrevista 
com o gestor da vaga, este preenche a pontuação do perfil profissional. A 
soma dessas pontuações determina a classificação à vaga.  Após essa seleção, 
é chamado o classificado, no Concurso Público, para a vaga decorrente do 
processo. Quando há ausência de interessados nas vagas surgidas, estas são 
abertas diretamente aos classificados no Concurso Público.

2.4 Caráter Multiplicador
A normativa e os instrumentos, bem como os critérios e fluxos do 

Banco de Remanejo, foram construídos e aprimorados ao logo do tempo, 
contando com a colaboração de diversos atores e equipes. Significa que 
foram elaborados contemplando as características da instituição, entretanto, 
observando as modificações institucionais no tempo, das legislações e 
normativas do Sistema Único de Saúde/GHC. A experiência pode servir 
como inspiração para outros órgãos, colaborando com os processos de 
valorização do trabalhador.
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3 RESULTADOS 
Enquanto referência para esse processo, a GTED registra todos 

os remanejos acompanhados na instituição, identificados na tabela a 
seguir.  

Tabela 
Totalização por tipos de remanejo e ano

CARGO

TIPOS DE REMANEJOS
EXTERNO INTERNO

Externo Institucional Permuta Permanência  
de temporário Diurno Noturno

2011 a 2014
Administrador 2 0 0 0 0 0
Assistente Social 6 0 0 0 0 0
Atendente de Nutrição 18 8 4 1 14 15
Auxiliar Administrativo 52 26 21 11 34 14
Auxiliar de Enfermagem 12 32 13 0 26 28
Auxiliar de Farmácia 8 6 2 2 9 9

Auxiliar de Laboratório 0 0 0 0 3 2

Auxiliar de Manutenção 1 0 0 0 0 0
Auxiliar Geral 10 54 5 0 10 18
Auxiliar Técnico 
Administrativo 0 0 3 0 0 0

Cozinheiro 2 1 2 0 2 0
Despenseiro 2 0 0 2 2 0
Enfermeiro 44 33 14 7 36 96
Engenheiro 1 0 0 0 0 0
Farmacêutico 9 1 0 0 0 3
Farmacêutico Bioquímico 0 0 0 0 3 1
Fisioterapeuta 4 1 0 1 2 1
Médico 11 3 0 2 1 0
Nutricionista 8 3 0 0 3 0
Odontólogo 0 3 0 0 0 0
Psicólogo 10 0 0 0 0 0
Técnico Administrativo 0 1 3 0 1 1
Técnico de Enfermagem 246 52 22 55 142 231
Técnico em Manutenção 0 0 0 0 1 3
Técnico de Nutrição 4 2 2 0 3 2
Técnico de Radiologia 1 5 0 2 0 3
Técnico em Educação 0 0 0 0 0 0
Técnico em Saúde Bucal 3 1 0 0 0 0
Telefonista 0 0 0 0 2 1
Terapeuta Ocupacional 0 0 0 0 0 0
Vigia 0 0 2 1 6 11
PARCIAL 454 232 93 84 300 439
PARCIAL 454 232 93 84 300 439
SUBTOTAL 779 823
TOTAL GERAL 1602

Fonte: Base de dados da GTED/GRH.      



PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE: DISSEMINANDO O POTENCIAL INVENTIVO DO TRABALHADOR DO SUS 

63

Durante o período de 2011 a 2014, pode ser observada a média de 
400 remanejos realizados anualmente, considerando todos os tipos que a 
normativa prevê, demonstrando a relevância do processo. A partir de 2012, 
foi aprimorada a forma de registro e controle da informação dos remanejos 
internos, que se mantém até o momento. (GRUPO HOSPITALAR..., 2013).

Ressalta-se que o Banco de Remanejo não regula indicações para 
ocupação de funções gratificadas ou cargos de confiança, que são de livre 
nomeação e exoneração.

Ao longo dos anos, percebe-se a consolidação da ferramenta, 
sendo procurada a equipe da GTED para inscrições, esclarecimentos, 
acompanhamento de situações para desenvolvimento, bem como para 
valorização das experiências dos trabalhadores. O número de remanejos 
auxilia a verificar a organização interna da instituição para contemplar 
sua finalidade, tanto as necessidades institucionais como as expectativas 
individuais dos profissionais. Estudos qualitativos em desenvolvimento 
poderão aprimorar a análise da efetividade dos processos para a humanização 
em saúde e qualificação da assistência.

Para auxiliar o acompanhamento da ferramenta, a próxima etapa de 
qualificação prevista será a informatização total do processo. Recentemente, 
esse projeto foi elaborado e apresentado à Gerência de Informática do GHC, 
o que contribuirá para maior qualificação e rapidez no processo. 

4 CONCLUSÃO 
A experiência tem revelado que a movimentação de pessoal realizada 

por meio do Banco de Remanejo configura-se como uma estratégia de 
motivação, valorização e crescimento pessoal e profissional, tanto individual 
como coletivamente, tornando-se uma importante ferramenta de gestão do 
trabalho, gerando um aumento no grau de satisfação com o trabalho e na 
melhoria da qualidade do cuidado em saúde.

A política de movimentação de pessoas do GHC, regulada por 
normativa e constituída por um conjunto de processos e fluxos, com 
a contribuição de diversos atores, como trabalhadores, gestores e 
representantes de entidades de classe, atribui transparência e segurança 
nas diferentes etapas do processo. As inovações da última atualização desta 
normativa contemplam a divulgação dos resultados das seleções, em um 
sistema de informações interno, e prevê a possibilidade formal de recursos.1

O Banco de Remanejo faz parte da realidade do GHC e é reconhecido 
pelos trabalhadores como possibilidade de valorização e de crescimento 
profissional, contemplando um número significativo de trabalhadores 
anualmente, tanto na movimentação entre equipes como entre turnos 
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de trabalho. Além disso, em busca do aprimoramento constante dessa 
ferramenta, somado à informatização total do processo conforme projeto 
apresentado à Gerência de Informática do GHC, o processo se tornará 
ainda mais ágil e garantirá maior segurança da informação.
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Prêmio de Boas Práticas em Saúde: Disseminando  
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1 INTRODUÇÃO

Os trabalhadores da rede municipal de saúde de Florianópolis têm 
mantido o município em destaque no cenário do país. Recentes premiações 
nacionais no âmbito do SUS, aliadas à boa situação dos indicadores de 
saúde da capital catarinense, demonstram o esforço da gestão e das equipes 
de saúde em ofertar ótimos serviços aos cidadãos.

Uma das diretrizes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é a 
de que a atuação das equipes seja baseada na realidade do território no  
qual estão inseridas, que é muito peculiar. Essa condição fomenta, nos  
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próprios trabalhadores, a criação de maneiras particulares de lidar com 
as diversas situações existentes no território. Contudo, comumente essas 
novas maneiras não tem oportunidade de se disseminar e permanecem 
desconhecidas de outras equipes, que seguem utilizando práticas pouco 
efetivas no manejo de questões semelhantes ao invés de compartilharem 
ou replicarem as inovações bem sucedidas já existentes (BRASIL, 2008; 
SANTOS FILHO, 2007).

Assim, reconhecendo que no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Florianópolis há muitas construções e experiências, engendradas 
no cotidiano do trabalho, que proporcionam avanços nos modos de gerir e 
de cuidar, e por se acreditar que boas práticas possam ser reproduzidas em 
diferentes pontos da rede, melhorando os processos de trabalho, foi criado 
em 2012, o Prêmio de Boas Práticas em Saúde de Florianópolis.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do processo adotado
O objetivo da iniciativa é o de consolidar o compartilhamento de 

experiências que possam ser utilizadas como dispositivos para a gestão do 
processo de trabalho de diferentes equipes de saúde, além de constituir um 
espaço de protagonismo dos trabalhadores, o qual induza a motivação, o 
estímulo à reflexão e o aumento da autoestima dos mesmos, fortalecendo 
a criatividade na busca de soluções e a corresponsabilidade na produção de 
saúde.

A premiação foi iniciativa de trabalhadores da Diretoria de 
Planejamento da SMS, em conjunto com a Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC) e inspirou-se na premiação “Boas Práticas no 
Setor Público”, existente há oito edições em Portugal. O plano proposto no 
prêmio português foi adaptado para a realidade da SMS de Florianópolis 
e associado a outras experiências de prêmios no Brasil, como o Prêmio 
Nacional de Qualidade (PNQ). Realizado anualmente pela Fundação 
Nacional da Qualidade, o ciclo de avaliação do PNQ reconhece as 
organizações que praticam a Excelência em Gestão no Brasil (APDH et al., 
2012; DELOITTE, 2011; DELOITTE, 2012).
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2.2 Ações Desenvolvidas
Procurou-se a parceria de instituições públicas que compartilham 

expectativas afins quanto às ações voltadas à saúde no município, as quais 
participam da iniciativa avaliando as práticas inscritas e subscrevendo a Carta 
de Reconhecimento e Recomendações das Boas Práticas de Florianópolis, 
documento simbólico que sinaliza a busca da continuidade dessas boas 
práticas. Além de conhecerem boas práticas desenvolvidas, espera-se que as 
entidades parceiras possam contribuir com a sustentabilidade  das mesmas. 
Dentre as instituições parceiras desde o início da iniciativa cita-se: Secretaria 
de Estado da Saúde de Santa Catarina – SES/SC, Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC, Conselho Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, Ministério 
Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
- TCE-SC, Câmara Municipal de Florianópolis, Ordem dos Advogados do 
Brasil de Santa Catarina – OAB/SC, Controladoria Geral da União - CGU e 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC. 

Qualquer trabalhador desta instituição, independentemente da área 
de formação acadêmica, pode inscrever práticas idealizadas na rede, as 
quais, após avaliação, são selecionadas e apresentadas a um grande público 
de usuários (trabalhadores e gestores) durante um evento de premiação. 
O envolvimento do trabalhador também pode se dar através da sua 
participação na cerimônia de premiação, quando tem oportunidade de 
conhecer e compartilhar experiências.

O projeto do Prêmio de Boas Práticas é elaborado anualmente, 
incorporando sugestões e melhorias apontadas pelos organizadores e pelos 
próprios trabalhadores após cada edição. O processo inclui a definição de 
um tema relevante, a previsão dos recursos que serão utilizados, os produtos 
esperados, os riscos e o cronograma da sua execução.

De modo geral, a iniciativa é desenvolvida em cinco principais 
etapas: Inscrição dos trabalhos, pré-seleção, avaliação, apresentação das 
Boas Práticas e premiação. 

As inscrições são realizadas online em uma das categorias: Atenção, 
Gestão e Agente Comunitário de Saúde, segundo o regulamento que é 
disponibilizado no site da própria SMS. A pré-seleção consiste na verificação 
dos requisitos constantes nesse documento. 

O processo de avaliação das práticas é o mais crítico do projeto 
e é, sempre que necessário aprimorado. Assim, em uma primeira fase, 
os avaliadores (trabalhadores da saúde externos à SMS) caracterizam os 
trabalhos como sendo ou não uma “boa prática”, analisando-os à luz de 
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fundamentos como a promoção de aprendizado e resultados benéficos 
a todos os interessados, e a existência de planejamento organizado e de 
integração da equipe.  Uma segunda fase de avaliação é organizada por 
meio de uma oficina  com a participação de representantes das entidades 
parceiras, para que com seus diferentes pontos de vista possam construir 
coletivamente um julgamento.

Todas as boas práticas são apresentadas, em diferentes formatos, ao 
público no dia do evento da premiação. Contudo, somente os trabalhos mais 
bem avaliados são apresentados oralmente, a fim de que sejam discutidos 
abertamente e consequentemente concorram à premiação. 

A partir dessa apresentação oral, o público presente escolhe, por 
meio de votação, a melhor prática em cada uma das três categorias. Além 
disso, um júri técnico, formado por representantes do Ministério da Saúde, 
Universidade Federal de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Saúde 
de Santa Catarina, escolhe a prática que mais se enquadra no proposto às 
políticas de saúde relacionadas com o tema do prêmio (muda anualmente). 
Na mesma ocasião, os representantes das entidades parceiras firmam a 
Carta de Reconhecimento e Recomendações das Boas Práticas.

Todo o evento é divulgado por meio de comunicação circular 
para todas as unidades de trabalho da SMS, correspondência eletrônica e 
telefônica para os trabalhadores da rede, anúncio no site da SMS e em redes 
sociais, além de fixação de cartazes, entre outros.

A publicitação das boas práticas tem o potencial de inspirar 
ações semelhantes não apenas na rede, mas em qualquer região do país, 
beneficiando inúmeras pessoas.  Acredita-se que criação de um espaço 
virtual, organizado e acessível cumprirá a finalidade de reunir e divulgar 
essas iniciativas.

2.3 Potencial da Iniciativa
Ao longo dos anos em que tem se desenvolvido, o evento vem sendo 

prestigiadas por um público expressivo, aproximadamente 300 pessoas, 
entre trabalhadores, gestores e parceiros, que participam na qualidade de 
autores de trabalhos e/ou de críticos nas discussões que se estabelecem, 
cooperando na construção de uma rede de saúde fortalecida. 

O número de trabalhos inscritos é significativo, considerando-se o 
tamanho da rede e vem se mantendo estável desde sua primeira edição, na 
qual foram inscritos 80 trabalhos. Já na segunda e terceira edições foram 
inscritos 83 e 77 práticas respectivamente.
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2.4 Caráter Multiplicador
A maior fonte de sustentabilidade deste projeto é a contínua troca 

de informações e experiências geradas a partir do próprio trabalhador da 
rede e a de sua inquietação frente aos obstáculos encontrados no cotidiano 
de seu trabalho.

Também a visibilidade pública das experiências exitosas no âmbito 
da SMS contribui para o interesse de outras instituições ou de outros 
municípios em reproduzir iniciativas semelhantes e mesmo se tornar 
parceiros no projeto original. 

Nenhuma das edições do prêmio recebeu financiamento direto de 
outras entidades, senão da própria instituição organizadora. Ainda assim, 
os recursos foram irrisórios, o que, de certo modo, facilita a replicabilidade 
do evento. De certa forma, isso condiz com a própria proposta do prêmio: 
criar soluções inventivas com os recursos que se possui. 

3 RESULTADOS

Acredita-se ter dado visibilidade pública às experiências exitosas 
ocorridas no âmbito da SMS, o que de certa forma contribui para a 
desconstrução de conceitos populares negativos acerca dos serviços públicos 
de saúde. Além disso, a iniciativa promove espaço de troca de experiências 
entre os trabalhadores, colaborando com sua percepção de valorização, 
embora ainda se assista à resistência de alguns trabalhadores em exibir 
suas práticas, pouco acostumados que estão a promover a visibilidade do 
próprio trabalho (PASCHE, 2009).

Ainda, o estabelecimento de parcerias colaborativas com entidades 
públicas dos três poderes (executivo, legislativo e judiciário) vem 
proporcionando ambiente rico em aprendizado, diálogo e colaboração, 
com respeito mútuo e espírito coletivo.

4 CONCLUSÃO

Dessa forma, entendemos que o Prêmio de Boas Práticas em Saúde de 
Florianópolis é, em si, uma boa prática. Ao promover a troca de experiências 
e valorização do trabalhador, contribui para a oferta de um serviço de melhor 
qualidade à população, intuito principal desta secretaria de saúde. Além 
disso, a visibilidade externa dos serviços municipais de saúde por meio da 
apresentação das boas práticas às instituições parceiras promove a imagem 
do SUS que queremos, que podemos e que conseguimos fazer.
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Cuidar do Cuidador: Desafios de Novas Ações
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1 INTRODUÇÃO

O projeto Cuidar do Cuidador é uma iniciativa da atual secretária 
de saúde do município de Inhambupe-BA e surgiu em decorrência da 
visualização dos intensos conflitos existentes nos ambientes de trabalho. 
Além disso, é possível perceber que quando se trata de locais laborais 
destinados à atenção à saúde parece que esta situação se agrava. Em 
decorrência de tais observações, verificou-se a necessidade de uma maior 
atenção a esses profissionais, que dedicam sua vida ao cuidado cotidiano de 
outras pessoas.

No panorama atual do trabalho se observa significativas mudanças 
causadas pelo fenômeno da globalização. As inovações tecnológicas estão 
causando um distanciamento entre as pessoas e às vezes, o mundo real se 
confunde com o virtual. Como afirma Teixeira (1997apud ALMEIDA, 2004, 
p. 11), “a desestabilização da cultura produziu um deserto emocional”, 
impactando na qualidade das relações e na saúde do trabalhador.

O impacto de todas essas mudanças na vida do trabalhador culminou 
na “alteração de práticas e processos produtivos e drástica redução dos 
quadros técnicos e gerenciais, o que abala a cultura, as relações, a auto- 
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<secsaudeinhambupe@ig.com.br>.
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estima das pessoas, em síntese, o clima das organizações” (ALMEIDA, 
2004, p.11). Assim, torna-se relevante a busca de uma prática que promova 
a saúde do trabalhador.

 Além disso, no cenário atual da saúde é visível uma preocupação 
com a saúde do trabalhador, a humanização de serviço e o combate à 
alienação no trabalho. A Política Nacional de Humanização, desenvolvida 
pelo Ministério da Saúde, se apresenta como alternativa para tais questões 
(BRASIL, 2003).

Falar sobre humanização nos serviços de saúde não é novidade. Há 
tempos que se discute sobre a importância desse movimento humanizado 
nas práticas desses profissionais (PUCCINI, 2004). Essa perspectiva de 
cuidado rompe com o modelo intervencionista e procura deslocar o enfoque 
do trabalho em saúde para construção de projetos, que de forma holística, 
visem dar conta das demandas do sujeito.

A experiência que vem sendo desenvolvida no município de 
Inhambupe-BA, tem por objetivo a educação permanente em saúde no 
âmbito laboral e busca agenciar espaços de reflexão, de modo a melhorar 
as condições do trabalho para essas pessoas. Para isso, se utilizou como 
ferramenta de intervenção grupal, os jogos dramáticos, que segundo 
Ramalho (2010) possibilita a busca, identificação e a resolução de conflitos.

Desta forma, falar em educação permanente não significa, apenas, 
falar em cursos de capacitação, mas pode ser “considerada como intervenção 
capaz de mobilizar, circular, produzir e transferir conhecimento, tecnologia, 
valores e sentimentos” (ROVERE, 1994, p. 65).

Pensar na saúde do trabalhador vai além da compreensão do seu 
aspecto biológico, mas envolve outras questões ligadas ao seu bem estar 
psíquico. As atividades de cunho terapêutico, desenvolvidas nesses espaços 
formais de trabalho é uma forma de romper com concepções arcaicas sobre 
o cuidado em saúde e possibilitar um novo olhar para este indivíduo.

Almejando ofertar aos profissionais da saúde do município de 
Inhambupe uma atenção especial a sua saúde, surgiu o projeto “Cuidar do 
Cuidador”. Nele, podemos pensar a saúde com outro viés: o da humanização 
dos serviços, melhoria das relações interpessoais, e principalmente, da sua 
qualidade de vida.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado          
Esse trabalho foi desenvolvido em algumas instituições públicas do 

município de Inhambupe-BA. Atualmente, a prefeitura, através do SUS, é 
responsável pela assistência à saúde de aproximadamente 40.441 pessoas, 
que é o número estimado da população local (IBGE, 2014). Portanto, para 
dar conta dessa demanda populacional, o quadro de funcionários na saúde 
é composto por cerca de 380 pessoas.

O processo aqui apresentado teve início em março de 2014, numa 
perspectiva de mudanças das atividades laborais, em que se almejava 
valorizar a capacidade de criação da equipe, com “o desejo de instituir 
um novo patamar ético-político de relação interprofissional, bem como 
o de assegurar uma cultura institucional de inovação” (CYRYNO et al., 
2004, p. 370), estruturando um desenho organizacional do trabalho mais 
colaborativo.

O público-alvo do projeto foi os funcionários que compõem o 
quadro da saúde do município de Inhambupe, que atuam nas mais diversas 
áreas: enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos, técnicos de 
informática, técnicos de enfermagem recepcionistas, porteiros, seguranças, 
serviços gerais, coordenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, 
dentro outros.

Os encontros aconteceram mensalmente nos seguintes locais: Unidades 
de Saúde da Família, Unidade da Vigilância Epidemiológica, Secretaria de 
Saúde, Hospital, SAMU e CAPS. As equipes, separadamente, se reuniam sob 
a mediação da profissional de psicologia, que por sua vez, se utilizava do 
aporte teórico do Sociodrama para fundamentar sua prática. Segundo essa 
concepção, as intervenções (denominadas sociopsicodramáticas), podem 
ser caracterizadas como “uma pesquisa-ação, intervindo em dimensões 
afetivas, cognitivas e sociais” (FLEURY, 2004 apud ALMEIDA, 2004, p. 8).

Os jogos dramáticos, numa conceituação mais restrita, é uma das 
técnicas do Psicodrama que “propicia expressar livremente as criações do 
mundo interno, realizando-as na forma de representação de papéis, pela 
produção mental de fantasias ou por determinada atividade corporal” 
(MONTEIRO, 1993 apud RAMALHO, 2010, p. 92).

Assim, a organização das atividades procurou atender aos critérios 
de intervenção psicodramática pautadas nas etapas de aquecimento, 
dramatização e compartilhar. No primeiro momento, buscava-se aquecer 
o grupo a fim de encontrar condições favoráveis para a apresentação do 
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jogo. Logo em seguida, quando todos se encontravam num nível ótimo 
de relaxamento e envolvimento, acontecia a dramatização, ou melhor, o 
próprio jogo com a proposta de simbolização do conflito. Por fim, era 
proposto um compartilhar, em que todos faziam uma leitura do que foi 
expresso nas fases anteriores do processo.

2.2 Ações Desenvolvidas
Foram desenvolvidas ações que objetivaram a promoção da saúde 

do trabalhador através de medidas socioeducativas e terapêuticas. São elas:

•			Encontros	mensais	nos	locais	de	saúde,	onde	se	aplicavam	jogos	
dramáticos e se discutiam temas em grupos;

•	 	Culminância	 ao	 final	de	 cada	mês,	 configurando-se	 como	um	
momento em que todos os funcionários eram convidados a 
participar e dar um “feedback” dos encontros anteriores nas 
unidades.

2.3 Potencial da Iniciativa
As vivências mostraram-se significativas, pois possibilitou aos 

cuidadores da saúde de Inhambupe-Ba:

•	 Pensar	sobre	sua	postura	profissional	como	cuidador;

•			Experimentar	 seu	 potencial	 criativo	 e	 espontâneo	 como	
alternativa para a resolução de problemas decorrentes do 
ambiente laboral;

•			Resignificar	algumas	posturas	que	são	adotadas	no	cotidiano	do	
trabalho, como a fuga e a resistência.

•			Apresentar	 práticas	 que	 podem	 ser	 replicáveis	 em	 outros	
ambientes a fim de viver com saúde e melhorar a qualidade de 
vida;

•	 	 Aprimorar	 os	 relacionamentos	 interpessoais	 e	 nutrir	 laços	 de	
afetividade no ambiente laboral;

•			Aumentar	a	autoestima.

 2.4 Caráter Multiplicador 
O projeto é replicável, pois, os próprios profissionais que já estão 

envolvidos podem lhe dar continuidade, como também, ampliar tal 
proposta para outros ambientes, não só o da saúde. O método consiste na 
aplicação de jogos dramáticos e dinâmicas grupais que são planejados de 
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acordo com as necessidades do grupo. Para isso, o profissional mediador 
das atividades deve ficar atento ás relações, interações, vínculos, estruturas 
e organizações de um grupo para que possa desenvolver um olhar sensível 
às demandas que surgem no decorrer do processo, pois só assim, é possível 
fazer uma conexão das atividades com temas trazidos pelo co-consciente e 
co-inconsciente grupal.

3 RESULTADOS 

Sem dúvida, as atividades desenvolvidas através da proposta de 
cuidar do cuidador, foram significativas, pois, permitiram que as diversas 
equipes multiprofissionais desenvolvessem maior autonomia no trabalho, 
sem perder de vista os objetivos institucionais.

A criação de espaços destinados, exclusivamente, para se discutir a 
saúde do trabalhador gerou vivências mais reflexivas e criativas no trabalho. 
Observaram-se novas formas de organizações e produções das equipes, num 
movimento progressivo de crescimento individual e coletivo.

Dessa maneira, vale salientar que tais experiências só foram possíveis, 
graças à flexibilização dos profissionais envolvidos, que romperam 
com alguns pré-conceitos sobre a atuação do psicólogo e se permitiram 
experimentar o novo. Foi nesse contexto de mudança que a equipe buscou 
novas alternativas para alguns problemas já enraizados, que os enfraqueciam 
não só como profissionais, mas antes de tudo, como pessoas.

O tema que foi dominante nos primeiros encontros foi o papel do 
cuidador, os limites de sua atuação profissional, fragilidades e sentimento de 
impotência diante de algumas situações. Essa realidade se evidencia na fala 
de um participante: “Eu estou sempre querendo me doar ao máximo, faço 
tudo aquilo que está ao meu alcance para ajudar o paciente, mas às vezes me 
sinto impotente diante de algumas situações” (Técnica em enfermagem).

4 CONCLUSÃO 

O uso de recursos sociodramáticos nas vivências contribuiu para que 
as pessoas colocassem em cena sua subjetividade e fragilidades diante do 
papel de cuidador, como também, pudessem compartilhar e aprender com 
a experiência dos colegas.

Foram atividades que tinham como proposta estimular a atuação 
espontânea, dentro desse contexto sociodramático, revelando-se algumas 
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faces do grupo; o estabelecimento de novos vínculos; o autoconhecimento 
grupal e pessoal. Assim, foram observadas algumas características dessas 
vivências no discurso de profissionais:

Esse projeto é muito importante, pois nós que cuidamos o tempo 
todo de pessoas doente, acabamos por adoecer também. É muito 
bom saber que existem pessoas que cuidam da gente, nos escuta 
e faz com que a gente relaxe um pouquinho (Enfermeira). 

Com essas atividades eu consigo me saltar, falar em público 
com maior facilidade, porque sempre fui muito tímida e muito 
calada (Agente Comunitária). 

 Por fim, vale salientar que o trabalho ainda está em fase de 
aprimoramento, mas o Psicodrma já tem se apresentado como uma ferramenta 
eficaz para se trabalhar a ludicidade, criatividade e espontaneidade nos grupos.
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1 INTRODUÇÃO

O Município de Chapecó é considerado pólo de uma região com 
mais de 116 municípios e cerca de 1 milhão de habitantes. No que se 
refere aos aspectos demográficos, o município destaca-se pelo acelerado 
crescimento econômico e populacional, estima-se uma população atual de 
202.009, (IBGE, 2013). A Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS faz de 
Chapecó referência regional em oferta de serviços e formação profissional 
na área da saúde. O município vem desenvolvendo estratégias para superar 
a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde seja de forma 
municipal ou regionalizada. Atualmente a Secretaria de Saúde conta com 
1419 trabalhadores, lotados nos 26 centros de saúde e nos 17 serviços de 
referência da rede municipal.

*  Secretaria de Saúde de Chapecó - Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 316 L. Centro. CEP 89801-350. Telefone: (49) 3321-0090 - 
<http://www.chapeco.sc.gov.br/secretarias>.

1 Psicóloga. Mestre e Especialista em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/Fiocruz-RJ. Coordenadora do Setor de Educação na 
Saúde da Secretaria de Saúde de Chapecó/SC. <fernandaledra@gmail.com>.

2 Administradora. Mestre em administração/UNIVALI-SC. Secretária de Saúde da Secretaria de Saúde de Chapecó/SC. 
<cleidenarasaude@chapeco.sc.gov.br>.

3 Especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde/UFSC-SC. Técnica em administração, coordenadora do Setor de Projetos 
e Planejamento da Secretaria de Saúde de Chapecó/SC. <dirsaude@chapeco.sc.gov.br>.

4 Fisioterapeuta. Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho/UNIVALI-SC. Coordenadora do SAST- Serviço de Atenção a Saúde do 
Trabalhador e do Programa Cuidando do Trabalhador do SUS. <fisioterapia@chapeco.sc.gov.br>.
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No contexto de estruturação das redes de atenção, um dos maiores 
desafios da área de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, nas 
instituições públicas de saúde, especialmente na esfera municipal, está em 
como reter e fixar seus trabalhadores e torná-los mais comprometidos e 
envolvidos com os objetivos e diretrizes do SUS. Assim, proporcionar ações 
para uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores de saúde impõe-se 
como uma necessidade aos gestores, pois o trabalho em saúde implica numa 
rotina que coloca o profissional do SUS diante do sofrimento relativo aos 
enfrentamentos das doenças que envolvem os aspectos físicos, psicossociais, 
econômicos e sociais dos usuários. Essas situações, muitas vezes, refletem 
os problemasdos próprios trabalhadores e as suas formas de resolução, o 
que de algum modo fragiliza as relações do cuidador-paciente, expondo o 
cuidador na mesma condição.

O trabalhador da saúde no exercício de suas atividades tem como 
atribuição promover a saúde das pessoas.  O trabalho pode ser tanto 
produtor de saúde, por mantê-lo economicamente ativo e provedor de suas 
necessidades, como também uma forma de mal-estar e adoecimento, caso 
seu desempenho ou condições do ambiente não o permitam. Nessa relação 
do encontro do sofrimento e produção de saúde, se mostra particular, lidar 
com o outro, sendo capaz de originar sentimentos de prazer e satisfação. 
Desse modo, a gestão do trabalho em saúde deve perceber o espaço do 
trabalho como aquele que interfere diretamente na qualidade de vida dos 
trabalhadores de saúde.

A força de trabalho é considerada um componente fundamental na 
gestão em saúde, exigindo mudanças constantes no processo de qualificação 
das condições de trabalho. Tais mudanças incluem a superação dos modelos 
tradicionais da administração exigindo ações proativas de gestores e 
administradores, proporcionando condições adequadas para a execução 
das atividades laborativas e para que os que cuidam possam ser cuidados. O 
trabalho em saúde exige dos profissionais da área uma rotina diferenciada 
no exercício da sua função. Atenta a isto a Prefeitura de Chapecó por 
intermédio da Secretaria de Saúde, implantou o PROGRAMA CUIDANDO 
DO TRABALHADOR DO SUS Chapecó – SC, desenvolvido por equipe 
multiprofissional formada pelos próprios trabalhadores da Secretaria 
de Saúde – SESAU. O Programa visa desenvolver ações de prevenção e 
promoção da saúde dos trabalhadores do SUS da rede municipal de saúde, 
tendo como foco estimular a busca de uma melhor qualidade de vida e 
auto-cuidado no ambiente de trabalho, e que isto se estenda ao ambiente 
familiar e comunitário. O eixo central do programa é a prevenção do 
adoecimento vislumbrado por uma política de valorização do trabalhador 
da saúde, despertando o comprometimento com a saúde pública, elevando 
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o nível de satisfação com estímulo a cuidar de si e ter um estilo de vida mais 
saudável, desencadeando relações de trabalho mais solidarias.

O projeto terapêutico do programa alinha-se às práticas integrativas 
complementares, em conformidade com a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC no SUS (BRASIL, 2006c).

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Implantado em 5 de maio de 2014, o programa objetiva oferecer aos 

trabalhadores do SUS práticas alternativas do modelo  atual disponibilizado 
pelos  serviços de saúde. Busca-se a ampliação da oferta de ações de saúde 
com a implantação da PNPIC no SUS, possibilitando o acesso a serviços 
antes restritos ao serviço privado. A melhoria dos serviços e o incremento de 
diferentes abordagens configuram assim, opções preventivas e terapêuticas 
aos trabalhadores do SUS (BRASIL, 2006c).

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - 
PNPIC contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, 
os quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) de Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa (MT/MCA) 
(BRASIL, 2006c; WHO, 2005).

Tais sistemas e recursos envolvem abordagens que buscam estimular 
os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde 
por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, 
no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano 
com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos compartilhados 
pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a visão ampliada 
do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado humano, 
especialmente do autocuidado.

Além desta PNPIC, o embasamento teórico está baseado nas Portarias 
Ministeriais nº 971 de 03 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de julho de 
2006 e na Política Nacional de Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2006a; 
2006b; 2012).

O programa implantado em Chapecó oferece atividades individuais e 
coletivas, e os atendimentos são destinados exclusivamente aos trabalhadores 
da rede municipal de saúde.
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Anterior a implantação do serviço, os profissionais receberam 
capacitação de algumas práticas integrativas, entre elas a auriculoterapia 
e terapia comunitária, para serem introduzidas na atenção básica do 
município.  Isto despertou entre os profissionais, a necessidade de os 
mesmos serem beneficiários destas práticas. A partir deste momento, 
buscou-se identificar na própria rede de atenção àqueles profissionais que 
apresentavam perfil e que já possuíam alguma formação na área das práticas 
integrativas. A surpresa foi detectar que muitos profissionais demonstraram 
interesse e fortaleceram a idéia de oferecer o serviço para os demais colegas 
trabalhadores.

A implantação do programa passou por um processo de discussão 
e planejamento envolvendo os profissionais de saúde e gestores, e novas 
idéias foram sendo incorporadas. Foram definidas vagas para atendimento 
individual e coletivo, em espaços que contemplam piscina coberta, área 
verde para caminhadas, academia de musculação, estúdio pilates, academia 
ao ar livre, salas de atendimento diferenciado e salas para atendimento 
coletivo. O agendamento é direto e espontâneo, expresso pelo desejo 
do trabalhador em participar de alguma das atividades oferecidas pelo 
serviço. As práticas integrativas complementares foram transformadas em 
uma espécie de“cardápio” de ofertas terapêuticas, especificando as suas 
características, indicações, formas de aplicação, horários disponíveis e 
profissionais atuantes.  Para o lançamento do programa foi realizado um 
evento para o qual foram convidados todos os trabalhadores da Secretaria 
de Saúde, por meio de correio eletrônico e, também, seguido de visitas aos 
centros de saúde e serviços para divulgar e sensibilizar os trabalhadores a 
aderirem ao programa.

Ainda sobre o lançamento do programa, os convidados foram 
recepcionados em um espaço onde recebiam a reflexologia podal e escalda 
pés de ervas aromáticas e medicinais. Após a explanação das atividades 
que o programa contempla, os participantes assistiram a uma apresentação 
teatral e realizaram suas inscrições para o início das atividades, bem como 
foram presenteados com uma camiseta do programa e um travesseiro de 
ervas medicinais e aromáticos.

2.2 Ações Desenvolvidas
As Práticas Integrativas e Complementares ofertadas pelo serviço, 

são: Massoterapia, Reflexologia Podal, Auriculoterapia, Acupuntura, Reiki, 
Shiatsu, Homeopatia e  Práticas Corporais como Pilates Solo, Lian Gong, 
Alongamento, Técnicas de Relaxamento, Respiração e Yoga e também 
Grupos Terapêuticos e de Apoio ao Emagrecimento. Também são oferecidas 
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a Natação, Hidroginástica e Musculação e mais recentemente, a Capoeira. 
A Gerência do Trabalho e Educação em Saúde oferece aos profissionais 
interessados e fomenta a participação dos envolvidos em cursos de formação 
e reciclagem, para que as práticas possam ser desenvolvidas e fortalecidas, 
qualificando o modelo assistencial e disseminando a cultura das práticas 
integrativas na atenção básica e especializada a todos os usuários.

A tônica nos atendimentos é a adição de hábitos saudáveis de vida, a 
promoção e a prevenção das patologias relacionadas ao trabalho e ao manejo do 
estresse, proporcionando ao trabalhador do SUS a oportunidade de desenvolver 
o seu bem estar físico, psicológico e social. O Turno de funcionamento é diário 
das 17h e 30 min às 21h 30 min de segunda à sexta feira.

A adesão acontece de forma espontânea, sendo que em poucos 
meses de execução do programa, já é possível observar a satisfação dos 
trabalhadores do SUS que se sentem valorizados e cuidados pela gestão.

Foto 1 
Hidroginástica  

 
                             Fonte: arquivo SESAU/2014.
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Foto 2 
Bandagem funcional

      Fonte: arquivo SESAU/2014.

Foto 3 
Acupuntura

Fonte: arquivo SESAU/2014.
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Foto 4 
Reiki

Fonte: arquivo SESAU/2014.

2.3 Potencial da Iniciativa 
  Partindo do número de atendimentos apresentados no período de 

maio a outubro de 2014, que totalizam 4211 atendimentos aos trabalhadores 
do SUS, considera-se que este programa é um sucesso traduzido pela busca 
pelos atendimentos, indicando assim o grande potencial desta iniciativa.

2.4 Caráter Multiplicador
 Embora o programa tenha iniciado em maio de 2014, período que 

se aproxima de uma estação bastante fria e chuvosa na região, em um curto 
espaço de tempo, houve ampla adesão entre os trabalhadores do SUS, e os 
que usufruíram do serviço tornaram-se multiplicadores na divulgação das 
atividades oferecidas. De certo modo, isso garante o caráter multiplicador 
resultante do comprometimento e satisfação individual.

 Atualmente a Secretaria de Saúde garante a continuidade do 
serviço com os recursos financeiros advindos da contrapartida municipal, 
que são investidos na capacitação dos profissionais, aquisição de materiais 
e insumos, equipamentos, aluguel do imóvel e folha de pagamento dos 
funcionários. O programa conta unicamente com o incentivo financeiro e 
apoio da gestão municipal, para garantir a sua continuidade e ampliação da 
oferta das atividades oferecidas.
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3 RESULTADOS 

Desde o início do Programa foram atendidos o equivalente a 67,37% 
do total de trabalhadores da SESAU, durante os meses de maio a outubro 
de 2014. Observa-se que nos meses seguintes esses números vêm sendo 
mantidos e, em função de o programa ainda ser recente, não se mediu o 
nível de satisfação desses usuários, porém é possível notar que o mesmo 
vem atingindo os objetivos propostos.

4 CONCLUSÃO

Compreendendo o trabalhador da saúde como um ser 
multidimensional, integrado e em harmonia, acredita-se que estas atividades 
proporcionam uma melhoria na qualidade de vida do profissional do SUS 
do município e no seu ambiente de trabalho, permitindo a diminuição do 
absenteísmo por motivos de doença, fortalecendo ações de promoção da 
saúde, desenvolvendo um clima positivo no trabalho, no ambiente familiar 
e na comunidade, de forma integral. 

Pode-se afirmar que a relevância deste programa consiste na 
manutenção, ampliação e estimulo a permanência, com uma escuta 
qualificada das necessidades deflagradas pelos participantes e com a 
inovação de novas práticas terapêuticas a serem incorporadas ao “cardápio” 
atualmente oferecido, bem como na conscientização dos trabalhadores 
sobre a importância do auto cuidado com sua saúde e bem estar.

Neste contexto, implantar e manter este programa exige um 
processo de monitoramento contínuo que busque como resultado uma 
melhor qualidade de vida, com cuidado humanizado aos trabalhadores 
de saúde, contribuindo de forma significativa para a ampliação da co-
responsabilidade destes indivíduos com sua saúde. Por fim,a saúde do 
trabalhador é de fundamental importância para o seu desempenho tanto em 
nível pessoal como profissional, estando ele de bem consigo mesmo, terá 
no ambiente de trabalho um desenvolvimento com qualidade e satisfação 
em suas atividades. 
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Negociação: uma possibilidade para a gestão  
do trabalho em saúde no SUS/SES/MT

silvia aParECida tomaz1

1 INTRODUÇÃO

A gestão do trabalho em saúde está vinculada ao contexto político, 
econômico e social do país, ocupando, portanto, uma dimensão estratégica 
importantíssima da gestão do SUS, devendo para isto buscar mecanismos 
para tornar possível o alinhamento e a concretização das diretrizes nacionais 
e orientações do SUS, conforme preconiza os Protocolos nº 002/2003, 
006/2006 e 008/2011. Cabe aos gestores articularem os instrumentos de 
gestão e regulação da força de trabalho no SUS, em especial no campo 
de atuação da SES-MT. Dessa forma, ações relacionadas à desprecarização 
do trabalho, em especial a implantação da Mesa de Negociação são 
indispensáveis no gerenciamento, formação, saúde e segurança dos 
trabalhadores (BRASIL, 2014a; 2003; 2006; 2011). 

Assim, diante dos desafios apresentados a SES/MT assumiu sua 
responsabilidade no processo de desprecarização do Trabalho em Saúde, 
visando à melhoria da qualidade na gestão. Ressalta-se que a noção de 
trabalho precário ganhou destaque nas discussões acerca da gestão do 
trabalho em saúde e tem sido usada, sobretudo para denotar um déficit 
de observância de direitos trabalhistas e sociais em situações de emprego 
mantidas pela administração pública acelerando o processo de “precarização 
do trabalho em saúde”. 

 
* Secretaria de Estado de Saúde – Centro Político Administrativo – CPA, Rua: D, Quadra 02, Bloco 05, S/Nº - Palácio Paiaguás, CEP: 

78050-970 - Telefone: 065-3613-5492.
1 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>.
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Para resolução desta questão a SGTES aponta como alternativas para 
desprecarização do trabalho, a realização de Concurso Público, elaboração 
de Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS e Negociação do Trabalho 
em Saúde etc. Neste sentido, a SES/MT possui um total de 4.650 (quatro 
mil seiscentos e cinquenta) servidores efetivos distribuídos em três cargos 
específicos - Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde 
do SUS; Profissional Técnico de Nível Médio do SUS e Profissional de 
Apoio em Serviços de Saúde do SUS, todos regulamentados no PCCS (Lei 
Complementar nº 441/2011) (MATO GROSSO, 2011) com respectivas 
formações: Especialistas – 2.047, Mestrado – 364, Doutorado – 47 Pós-
doutorados - 07, aprovados em concurso público e/ou estável por força 
da Lei de estabilidade Constitucional, com 297 cargos comissionados, 
138 comissionados de carreira e 2.126 contratos CLT pelas Organizações 
Sociais de Saúde, necessitando assim estabelecer espaços de negociação para 
o diálogo entre gestores e trabalhadores com a finalidade de desenvolver 
ações para desprecarização do trabalho em saúde e com a necessidade 
realização de concurso publico. Essa experiência foca principalmente na 
Institucionalização das diretrizes da Política Nacional de Gestão do Trabalho 
em Saúde na SES/MT com abrangência no nível Central da SES/MT e nas 
Unidades desconcentradas e nível regionalizado, com foco no Protocolo 
da MNNP-SUS nº 02, 06 e 08, iniciativa iniciada desde de 2007 (BRASIL, 
2003; 2006; 2011).

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado 
O projeto foi Aprovação na (CIB): Negociação uma possibilidade 

para a Gestão do trabalho no SUS/SES-MT, vide Resolução CIB/MT nº 
264, de 28/11/2012 (MATO GROSSO, 2012). Referida aprovação fez-
se necessária, devido a requisito estabelecido pela Portaria nº 2517/MS-
01/11/2012 (BRASIL, 2012), para repasse de recursos financeiros de custeio 
a Estados e Distrito Federal para apoio a projetos de planos de carreira e 
desprecarização do trabalho em saúde. Assim, definimos equipe de trabalho 
para execução do projeto; Publicação da Portaria que institui o grupo de 
trabalho para o Dimensionamento; Reuniões com gestores e trabalhadores 
para institucionalização do Planejamento do dimensionamento e avaliação 
por competências dos trabalhadores da SES/MT; Projeto Básico Finalizado 
para Contratação da metodologia para o Estudo do dimensionamento, 
Mapeamento e Avaliação das Competências; Elaboração do Plano de 
Trabalho para o Dimensionamento dos Profissionais da SES; Realizamos a 
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Cerimônia para Implantar a Mesa de Negociação; Publicação da Portaria 
que institui a mesa estadual de negociação. 

2.1 Ações desenvolvidas
- Oficina 01: Homologação da Metodologia para o Planejamento 

do dimensionamento dos trabalhadores da SES/MT por gestão por 
competências.

Formar e qualificar 25 representantes das áreas meio e finalística 
da SES-MT para a construção e homologação da Metodologia para 
Dimensionamento dos Profissionais da SES a ser aplicada no nível 
central da Secretaria, pautada no levantamento das descrições de função, 
competências, tempo de execução da tarefa, demanda do trabalho, 
quantitativo atual do quadro, fluxo das tarefas, infraestrutura atual e ideal 
entre outros parâmetros a serem considerados. Definição de parâmetros 
a serem coletados na Descrição de Função; Definição de parâmetros de 
impacto externo: sazonalidades, fadiga, férias, licenças, treinamentos, 
tolerâncias, etc; Formato de cálculo do tempo estimado; Definição de 
Diretrizes para a condução do cálculo do tempo Cronometrado caso seja 
aplicável; Padrão de relatório de entrega da análise e do Dimensionamento 
dos trabalhadores por Unidade com tempo Estimado e Cronometrado; 
Execução de exercícios práticos da metodologia proposta; Homologação 
da metodologia (BRASIL, 2014a; MATO GROSSO, 2009).

- Oficina 02: Construção da Metodologia com Mapeamento de 
Competências para a avaliação do desempenho dos profissionais.

- Demais ações realizadas: importação de dados da folha de 
pagamento; identificação de avaliados e avaliadores; sensibilização para a 
Avaliação de Competências e responsabilidades; coleta das Avaliações de 
Competências e Responsabilidade; geração e interpretação dos relatórios das 
Avaliações Competências e Responsabilidades; apresentação do resultado 
da Avaliação por Desempenho, alteração do PCCS/MT – 441/2011 (MATO 
GROSSO, 2011). 

Criamos espaço para mobilizar trabalhadores e gestores quanto à 
negociação no SUS; Temos um administrador para fazer todo processo de 
Licitação dos Projetos; Qualificação dos trabalhadores e gestores sobre 
Negociação no SUS; Cooperar com os 02 Indicadores de gestão do trabalho 
em Saúde no SISPACTO (BRASIL, 2007).

2.3 Potencial da Iniciativa
 A experiência aponta os caminhos para três fases: 
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- 1ª Fase: Realização de reuniões, diálogos e definições quanto à 
institucionalização da proposta de trabalho, acerca da negociação. 

- 2ª Fase: Elaboração dos planos de ações, de acordo com os objetivos 
estabelecidos, com os atores envolvidos no processo da implantação das ações. 

- 3ª Fase: Definição de grupos de trabalho com os atores envolvidos 
na efetivação das ações planejada. Criamos um roteiro para implantar a 
mesa de negociação, e como conduzir um foro da bancada sindical. Iremos 
publicar um artigo sobre a nossa experiência da implantação da mesa.  

2.4 Caráter Multiplicador 
Constatamos com o projeto que na SES/MT não tinha mesa de 

negociação e espaço de negociação institucionalizado, porém, aconteciam as 
negociações entre gestores e trabalhadores com representação da categoria 
organizada pelo Sindicato da Saúde e Meio Ambiente (SISMA).

Fomentamos a cultura institucional, no sentido de pensar na 
negociação do trabalho no SUS com a participação dos trabalhadores. A 
negociação possibilita o aumento do grau de satisfação dos trabalhadores e 
da qualidade dos serviços de saúde no SUS com a humanização nas relações 
de trabalho. Destacamos duas ações inovadoras onde outras secretarias 
poderiam lançar mão como referência: Oficina para homologação da 
Metodologia para o Planejamento do Dimensionamento dos trabalhadores 
da SES/MT por Gestão por Competências e Oficina para Construção da 
Metodologia com Mapeamento de Competências para a avaliação do 
desempenho dos profissionais.

3 RESULTADOS 

Formalizamos do Grupo de Trabalho pela Portaria nº 020/01/2014/
GBSES7; Apresentar a proposta na mesa para o Conselho; 10 Reuniões com 
o GT para efetuar o Planejamento do dimensionamento dos profissionais 
da SES; 30/04/2014 e 09/2014 - 02 Reuniões com a consultoria; Contato 
via telefônico com vários Estados para conhecer os Projetos sobre 
Dimensionamento; 24/03/2014 – Visita Técnica ao Tribunal de Contas do 
Estado de MT, com objetivo de conhecer a experiência dessa instituição 
sobre o processo do dimensionamento e da avaliação de desempenho por 
competência do seu pessoal ali implantado, sob a égide da Consultoria LEME; 
Visita Técnica a UFRN para consolidar cooperação técnica na parceria para 
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realização da Especialização em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
– 03 e 04/04/2014; Definição de metodologia para dimensionamento e 
avaliação de desempenho; Implantação da Mesa Estadual de Negociação 
da SES/MT em 23/09/2014; Realização do Fórum sindical para definir 
os participantes da bancada no dia 15/09/2014; Publicação da Portaria 
nº 146/2014-GBSES (BRASIL, 2014b), que dispõe sobre a instituição da 
Mesa Permanente de Negociação do SUS no âmbito da SES/MT. A SES-
MT realizou no dia 23/09/2014 a cerimônia de implementação da Mesa 
Permanente de Negociação no SUS no Âmbito da SES/MT. O objetivo da 
mesa é instituir processos negociais de caráter permanente para tratar de 
conflitos e demanda decorrentes das relações de trabalho no âmbito da 
SES: Nível central, e unidades desconcentradas e regionalizadas. A mesa é 
um instrumento de gestão para atender as reivindicações dos trabalhadores 
para promover discussões conjuntas e democráticas pertinentes ás relações 
de trabalho. O produto final foi à assinatura da Portaria nº 146/GBSES/MT 
(BRASIL, 2014b), publicada no diário oficial dia 26 de setembro de 2014. 
O Secretário de Estado de Saúde, Jorge Lafeta. Apontou a importância 
do espaço de negociação e reafirmou o compromisso do diálogo entre 
gestores e trabalhadores. O evento cotou ainda com a participação do MS, 
representando pela a Secretária Executiva da Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do Sistema Único de Saúde (MNNP-SUS) - Sra. Tatiana. 
Podemos dizer que em todo este processo o maior desafio foi ter a ausência 
da descrição de experiência de como implantar uma mesa. Este projeto tem 
cooperado e muito com a pactuação dos dois indicadores do SISPACTO um 
sobre a negociação e outro sobre a desprecarização.

4 CONCLUSÕES

A experiência mostra que a negociação humaniza as relações de 
trabalho com aproximação da Superintendência de Gestão de Pessoas 
com os Trabalhadores aos trabalhadores. Passamos por questão complexa 
da mudança de Gestores, ocasionando assim a morosidade nos processos 
de licitação do projeto. Assim, o nosso destaque vai para é exiguidade de 
tempo para realização do concurso publico, tendo em vista a necessidade 
da realização do dimensionamento dos profissionais da SES-MT, como 
também a definição e implantação da política de avaliação de desempenho, 
por competência dos trabalhadores da SES. 

Na construção da metodologia vamos experimentar um sistema para 
o dimensionamento ficando o grande desafio da aquisição de dois sistemas: 
Um realizar o Dimensionamento dos Profissionais da SES-MT e o outro 
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para implantar o sistema de avaliação de desempenho por competência, 
em tempo hábil. Por fim, pensamos que a elaboração dos dois sistemas: 
Um para o dimensionamento e outro para Avaliação de desempenho por 
competências, seriam de grande relevância para todas as SES do Brasil. 
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação em saúde é um processo sistemático e permanente que 
permite captar informações sobre o objeto avaliado para contrastá-lo com 
um marco de referência e, a partir desse contraste, emitir juízo de valor e 
propor alternativas para melhorar o referido objeto (ROCHA, 2014). As 
questões da avaliação (5W2H - What, When, Where, Why, Who, How e 
How much) precisam ser consideradas. Em relação a “o que” e “como”, é 
importante se definir o objeto da avaliação (NOVAES, 2000; FERNANDES et 
al., 2011) e consequentemente o uso de abordagem qualitativa, quantitativa 
ou ambas (GÜNTHER, 2006). No que diz respeito a “quando” uma das 
estratégias é a avaliação formativa, conduzida durante a implementação 
de um programa ou serviço e que auxilia seu desenvolvimento com a 
capacitação de todos os envolvidos (FURTADO, 2001).

Em relação a “quem” faz e para “quem” é feita devem ser 
considerados todos os interessados: usuários, trabalhadores e gestores 
técnicos e políticos (AYRES, 2004). No que diz respeito aos usuários 
aspectos como acesso, qualidade, resolutividade e satisfação devem ser 
abordados. Para os trabalhadores, devem ser considerados: condições de  
 

* Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas – Rua Lobo da Costa, 1764, Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-150, Telefone: (53)32847742, 
E-mail: <saudebucal_pelotas@yahoo.com.br>.

1  Cirurgião-dentista, Mestre em Ciências pela UFPel, Supervisor de Saúde Bucal da SMSPel, <llthurow@yahoo.com.br>.
2  Cirurgiã-dentista, Mestre em Ciências pela UFPel, Supervisora de Saúde Bucal da SMSPel, <maryblaroque@hotmail.com>.
3  Cirurgião-dentista, Doutor em Epidemiologia pela UFPel, Professor Adjunto I da FO-UFPel, <eduardo.dickie@gmail.com>.
4  Cirurgiã-dentista, Doutora em Saúde Pública pela FSPUSP, Professora Adjunta IV da FO-UFPel, <taniabighetti@hotmail.com>.
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trabalho, reconhecimento, recompensa e satisfação. Para os técnicos, são 
fundamentais os processos de diagnóstico e monitoramento, alcance de 
objetivos e metas, indicadores de custo, rendimento e produtividade. Para 
os políticos, a viabilidade, legitimidade e utilidade do programa ou serviço, 
bem como a justificativa para recursos e esforços empenhados e busca de 
novos investimentos. No que diz respeito a “onde”, é muito importante que 
se leve em conta os atores sociais, seu processo de educação permanente e 
sua história no serviço para se determinar a melhor forma de inclusão do 
processo de monitoramento e avaliação.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A rede básica de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de 

Pelotas/RS conta com 65 cirurgiões-dentistas (CD) e 16 auxiliares em saúde 
bucal (ASB), que atuam em 45 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e um 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). No momento do ingresso 
dos cirurgiões-dentistas na rede, eles foram apresentados ao processo 
de trabalho desenvolvido, onde cada um deveria realizar determinado 
número de atendimentos (pronto-atendimentos e urgências) por turno de 
trabalho e a produção registrada em Fichas de Atendimento Ambulatorial. 
Nesse contexto, a nova gestão da saúde bucal percebeu a necessidade de 
reorganização desta sistemática, através de: avaliação e monitoramento 
do processo de trabalho; reorganização da carga horária, que passou a 
ser dividida entre atividades clínico-curativas e preventivas; introdução 
do atendimento programático e acompanhamento da produção realizada 
pelo CD; criação de gráficos contendo a classificação do modelo de prática 
odontológica (PIRES FILHO, 1995) e estabelecimento de objetivos e metas 
anuais.

Na reorganização do processo de trabalho vários atores foram 
envolvidos: gestão municipal, especialmente a equipe de Supervisão da 
Saúde Bucal; profissionais da rede básica (CD e ASB); usuários, a partir de 
questionários de satisfação; acadêmicos de Odontologia do Programa de 
Educação Pelo Trabalho para a Saúde da Universidade Federal de Pelotas 
(PET-Saúde/UFPel) e docentes da Unidade de Saúde Bucal Coletiva da 
Faculdade de Odontologia da UFPel.

O processo se iniciou com a elaboração das Diretrizes da Saúde Bucal 
de Pelotas (PELOTAS, 2013) que explicita o processo de trabalho a ser 
seguido pelos profissionais. Com sua implantação instituiu-se o atendimento 
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programático, pelo qual o paciente tem a garantia das reconsultas com hora 
marcada até que o seu tratamento seja completado. Além disso, estabeleceu-
se um percentual de carga horária para atividades clínicas curativas e para 
as ações educativas e preventivas, sendo que os profissionais inseridos 
na Estratégia de Saúde da Família devem destinar de 20 a 25% da sua 
carga horária de trabalho para atividades coletivas; e os profissionais do 
modelo tradicional devem destinar 10%. Esse documento foi construído 
coletivamente, a partir de uma minuta apresentada pela gestão. A mesma se 
embasou em diretrizes de outros locais, como os municípios de Curitiba e de 
São Paulo. Optou-se pela construção conjunta deste documento, para que os 
profissionais da ponta pudessem se sentir como verdadeiros protagonistas 
da mudança. Posteriormente, os principais tópicos do documento foram 
discutidos na 1ª Conferência Municipal de Saúde Bucal e, finalmente o 
documento foi submetido à apreciação do Conselho Municipal de Saúde, 
sendo aprovado e publicado em setembro de 2013.

2.2 Ações Desenvolvidas
Para a implantação dos ideais constantes no documento, a gestão 

realizou reuniões individuais guiadas por 57 perguntas, explorando 
o máximo dos aspectos do processo de trabalho, enfatizando a rotina 
estabelecida por cada profissional e apresentando as novas linhas a serem 
seguidas. Também foram distribuídos os questionários de avaliação da 
satisfação do usuário, o qual continha 10 perguntas a serem entregues 
aos primeiros 20 pacientes atendidos em primeira consulta odontológica 
programática. Os pacientes deviam ser orientados a responder de forma 
individual, longe da presença de profissionais e sem identificação e depositar 
em uma urna. O conteúdo da pesquisa de satisfação foi fomentado pelo 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica. Ainda nesta ocasião, foi enviado um modelo de apresentação em 
Power Point que cada CD passaria a apresentar anualmente em reuniões 
distritais de discussão do seu processo de trabalho. A apresentação com 
a confecção dos gráficos em Power Point é realizada pelos acadêmicos do 
PET-Saúde e enviado aos profissionais por e-mail. Os acadêmicos também 
disponibilizam horários para orientação direta dos profissionais para a 
apresentação, uma vez que muitos têm limitações importantes em relação à 
informática e a compreensão do conteúdo dos gráficos.

A proposta de cada CD realizar uma apresentação do seu processo de 
trabalho anual, incluindo gráficos de produção; classificação do seu modelo 
de prática odontológica (Figura 1) em tradicional (cirúrgico-restaurador), 
inovado (tímidas ações preventivas individuais), preventivista (antítese 
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do tradicional) ou integral (equilíbrio nas práticas clínicas e coletivas); 
experiências com estagiários (acadêmicos de Odontologia ou estudantes 
do curso de ASB); resultado do questionário de satisfação do usuário; e 
estabelecimento de objetivos e metas, torna o profissional um sujeito ativo.

Gráfico 1 
Caracterização de modelos de práticas odontológicas  

baseada nos registros de produção ambulatorial 
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                                     Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

 Gráfico 2 
Caracterização de modelos de práticas odontológicas  

baseada nos registros de produção ambulatorial 
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Gráfico 3 
Caracterização de modelos de práticas odontológicas  

baseada nos registros de produção ambulatorial  
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                       Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Gráfico 4 
Caracterização de modelos de práticas odontológicas  

baseada nos registros de produção ambulatorial  
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           Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

2.3 Potencial da Iniciativa
Este processo tem potencial de institucionalizar o planejamento, 

monitoramento e avaliação. Visa através destas ações, sensibilizar os 
profissionais da necessidade e viabilidade de planejar em nível local 
estabelecendo objetivos e metas para a sua atuação profissional, rompendo 
com a lógica de “atender apenas por atender”.

Também apresenta potencial de capacitar recursos humanos e 
qualificar o serviço, disponibilizando espaço para discussão e identificação 
de fragilidades tanto na formação dos profissionais quanto de organização  
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do serviço. Possibilita ainda, individualizar propostas de capacitação e 
qualificação do serviço segundo as necessidades das UBS.

Outro potencial é dimensionar a demanda reprimida nas 
especialidades, tanto as ofertadas quanto às não ofertadas, contribuindo na 
distribuição de vagas de atendimento por especialidades e identificar novas 
especialidades a serem incluídas no município.

2.4 Caráter Multiplicador 
O apoio da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 

de Pelotas, no sentido de proporcionar autonomia da gestão técnica da 
saúde bucal, possibilita o estímulo à participação ativa dos profissionais 
da ponta no reconhecimento do seu processo de trabalho, participando 
da sua reorganização; e com o estabelecimento de objetivos e metas tem-
se ampliado a prática da saúde bucal para a Atenção Básica em Saúde. A 
relação com o ensino tem permitido a formação de profissionais com outra 
percepção das práticas no serviço público.

3 RESULTADOS 

O processo gerou iniciativas de planejamento, monitoramento e 
avaliação do processo de trabalho desenvolvido nas UBS, instigando no 
profissional a autoavaliação e o desejo de melhora, visando alcançar a 
melhor classificação do modelo de trabalho desenvolvido. Especialmente 
uma dificuldade geral foi percebida em relação ao estabelecimento, pelo 
profissional, de pelo menos um objetivo e uma meta dentro do seu trabalho 
enquanto servidor público da rede básica de saúde. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se uma acomodação dentro da rotina de trabalho que se 
esgota nela mesma. É preciso incentivar os profissionais, tornando-os 
sujeitos ativos do seu próprio processo de trabalho.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de descentralização da gestão do sistema de Saúde em 
curso no Brasil coloca-nos possibilidades e desafios que devem ser assumidos 
de forma solidária pelos três entes federados. A pluralidade de contextos 
vivenciados por nosso município e região exige que desenhemos políticas 
públicas capazes de responder adequadamente às diferentes necessidades 
advindas dessa diversidade. Nessa perspectiva, o papel de cada gestor é 
determinante na superação dos desafios e na consolidação de um sistema 
de saúde comprometido com as necessidades específicas da população, 
presente em cada localidade.

A gestão pública, como instrumento de ação política, deve buscar 
sempre a construção de uma sociedade mais equitativa e democrática. É 
fundamental que empenhemos esforços na qualificação dos processos de 
gestão, melhorando o rendimento e a efetividade da administração pública, 
de forma a conseguir implementar políticas que impactem positivamente o 
perfil da Saúde e a qualidade de vida da população. É preciso, aqui, considerar 
a complexidade da tarefa de governar no mundo contemporâneo, global 
e de poderes compartilhados, em que a realidade se apresenta de forma 
múltipla e cada vez mais dinâmica, assim como as especificidades do setor 
Saúde, no que se refere aos processos de decisão, programação, execução e 
* Secretaria Municipal de Saúde de Nova América – Avenida JK, nº 349, Cento – Nova América-GO, Telefone: (62) 3345-6145, e-mail: 

<americasaudecultura@hotmail.com>.
1  Enfermeiro, Coordenador do E-sus municipal, e-mail: <seixascosta@hotmail.com>.
2  Pedagoga, Secretária Municipal de Saúde, e-mail: <marianilva.marianilva@hotmail.com>.
3  Enfermeira, Estratégia de Saúde da Família, e-mail: <patyaraujoenfermeira@hotmail.com>.
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avaliação das ações.

O caminho comum trilhado pelos gestores da Saúde é a busca por 
soluções que os ajudem a viabilizar o planejamento, a melhor aplicação 
dos recursos e a condução das equipes, atendendo aos princípios do SUS. 
Rompendo com dificuldades herdadas de velhos modelos hierárquicos 
e estanques, que devem ser substituídos pela noção de pertencimento e 
“empoderamento” dos sujeitos, será possível a construção de um sistema 
que contemple ampla participação social e a co-gestão. Um processo de 
co-gestão no qual se pactue a responsabilidade sanitária de cada um, que 
deve se expressar no compromisso estabelecido entre os entes no processo 
de enfrentamento dos problemas de saúde, na garantia da atenção às 
necessidades de saúde da população, em territórios definidos mediante a 
organização dos serviços e da gestão do sistema.

Uma etapa importante nesse processo foi construção de um Plano 
Institucional de Comunicação na Gestão do Trabalho no SUS, consoante 
com programa e-SUS (AB), fruto de pactuação entre os atores em cena no 
território e que estabeleça claramente as responsabilidades de cada um, na 
efetivação do projeto de saúde (BRASIL, 2013). 

Um dos principais objetivos da comunicação institucional é o 
estabelecimento de relações duradouras com seus públicos. Isso é possível 
através de ações personalizadas e segmentadas, tomando como base à análise 
periódica das informações obtidas através de questionários e relatórios 
aplicados nas unidades de saúde, objetivando identificar as necessidades 
dos usuários do SUS. Estas são ferramentas da comunicação institucional 
que visam atingir todos os públicos envolvidos na organização (internos e 
externos). Após a utilização dessas ferramentas, devem ser elaboradas ações 
de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, e as necessidades 
do momento. Como exemplo, podemos destacar as publicações 
organizacionais que são instrumentos da comunicação institucional e podem 
ser utilizadas tanto para o público interno quanto para o externo. Um dos 
principais objetivos das publicações organizacionais está em: combater o 
desconhecimento a respeito do serviço e promover a integração entre os 
públicos ligados a ela, ao mesmo tempo que pretendem projetar as unidades 
de saúde para internamente assegurar a boa resolubilidade e externamente 
conseguir aumentar a sua abrangência assistencial e, consequentemente, 
integrar profissionais e usuários do SUS.

A nossa proposta refere-se na implantação do e-SUS Atenção 
Básica (e-SUS AB) como uma estratégia para reestruturar as informações 
da Atenção Básica em nível local além de integrá-lo como ferramenta de 
comunicação na gestão do SUS, por meio da informatização de todas as 03 
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Unidades de Saúde do município (BRASIL, 2013). Esta ação está alinhada 
com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação 
em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão 
da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à 
população. A estratégia e-SUS, faz referência ao processo de informatização 
qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico, capaz de integrar as 
informações, estabelecer processos estratégico assistencial por meio de dados, 
economia na tocante do não uso de formulários em papel e duplicação em 
solicitações de exames e consultas especializadas. Outro ponto importante 
é que com o sistema conseguimos incorporar o processo de calcificação de 
risco em nossas unidades de saúde, interagindo fortemente com a Política 
Nacional de Humanização, sendo desburocratizado o procedimento de 
atendimento, agendamento e encaminhamento entre as unidades de saúde 
locais (BRASIL, 2009).

Vale ressaltar que a comunicação na gestão foi fortalecida devido 
a integração dos profissionais da saúde na sua implantação, onde 
conseguimos criar uma referência impactante no uso dessa ferramenta. 
Assim no ponto de vista técnico, conseguimos inovar substancialmente a 
inserção da tecnologia da informação onde implantamos computadores 
em todos os ambientes das UBS; No tocante de multiplicação criamos 
2 cursos tecnológicos por meio do PRONATEC onde formamos em 
computação básica para todos os servidores que ainda não dominavam a 
informática, ainda nesse âmbito criamos a coordenação de Tecnologia da 
Informação em Saúde que tornou-se ferramenta chave na implantação do 
E-SUS e manutenção e sustentabilidade da ferramenta; E ainda obtivemos 
resultados de grande relevância no que refere ao mapeamento de todos os 
pacientes do município, dados e indicadores de saúde com maior agilidade 
e precisão, mantemos um processo de intranet onde conseguimos manter 
a comunicação por meio VOIP e Teleconferências além, da estruturação 
do serviço de telemedicina em integração com a Universidade Federal de 
Goiás, nesse aspecto conseguimos manter maior taxa de resolubilidade da 
atenção básica reduzindo encaminhamentos decorrentes aos serviços de 
referência; Na atenção básica foi instituído práticas inovadoras tais como 
a mesa de debates em rede, discussões de casos clínicos, apresentação 
de determinantes de saúde mensalmente junto a comunidade e conselho 
municipal de saúde, criamos uma sala de situação em saúde onde firmamos 
os debates e estratégias permeadas de acordo com as necessidades do 
município sendo assim a atenção básica tornou-se ordenadora do sistema 
de saúde como pilar de sustentabilidade para os outros pontos da rede. 

A humanização foi integrada de acordo com os ditames da Politica 
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Nacional de Humanização, conseguimos através do sistema ESUS – PEC 
a inserção da classificação de risco e acolhimento, e ainda reduzimos as 
filas de espera nas unidades de saúde e integramos a agenda assistida dos 
usuários do SUS. Todas essas vertentes distribuídas entre si culminam em um 
processo de igualdade, acessibilidade e sem discriminação de raça gênero 
ou classe social. Dessa forma justifica-se a proposta aqui apresentada como 
meio de dialogo e comunicação entre os vários pontos da rede por meio 
de um diálogo integrado entre ferramenta institucional de comunicação na 
gestão do trabalho no SUS, e os usuários do Sistema Único de Saúde.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado          

2.1.1 Atores Envolvidos
A gestão governamental em saúde é constituída a partir de uma 

práxis social de âmbito institucional, possuindo uma natureza complexa e 
um caráter polivalente (ético, político, estratégico, técnico, administrativo). 
Seus modos de ser estão conformados em uma dimensão política, a partir da 
intermediação de interesses distintos, das interações de poder e de margens de 
autonomia; constituídos a partir de ações intencionais ou comportamentos 
regrados de atores sociais; expressos em distintas racionalidades da ação; 
desencadeados a partir de decisões (formais e informais); e consubstanciados 
em combinações tecnológicas, métodos, técnicas, instrumentos e atividades 
intermediárias nos sistemas institucionalizados de ação.

Sendo assim informamos que os atores envolvidos nesse contexto 
incluem: 4 - Médicos, 06- Enfermeiros, 12 – Agentes Comunitários de Saúde, 
10 – Técnicos de Enfermagem, 2 – Dentistas, 2 – Auxiliar de Consultório 
Dental, 5 – Auxiliares Administrativos, 1 – Técnico de Informática, 1 – 
Assistente Social, 1 – Psicólogo, 2 – Farmacêuticos, 8 – Membros do Conselho 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Administração, além dos 
usuários do sistema único de saúde com integrante permanente do processo.

2.1.2 Abrangência
O foco de abrangência da nossa proposta integra profissionais de 

saúde, usuários do sistema único de saúde, gestores e entidades sociais, 
dando maior eficiência aos trabalhos realizados ao SUS e sua integralidade 
dentro das redes de atenção a saúde.
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2.2 Ações Desenvolvidas
2.2.1 Descrição do Processo
A capacidade de institucionalização da avaliação como instrumento 

para melhorar o sistema de saúde é paradoxal, embora justificada pela 
suposição de que a informação produzida contribua para racionalizar 
os processos de decisão. No entanto, observa-se que os diferentes atores 
que ocupam posições distintas frequentemente não conseguem chegar a 
um consenso quanto à pertinência dos resultados que a avaliação produz. 
Retomamos a ideia de que o domínio da tomada de decisão não abrange o 
da avaliação. Um julgamento realizado por uma instância de decisão deveria 
considerar, além de os critérios de eficiência, também os que permitissem 
apreciar as consequências das suas decisões em matéria de equidade de 
acesso aos serviços e em relação ao respeito às liberdades individuais dos 
diferentes atores. Dessa forma a proposta integrada em nosso serviço 
consegue viabilizar a comunicação e integração do processo, onde utilizamos 
a sinergia do trabalho em grupo com a participação popular na criação 
dessa política inovadora que mostra uma gama de resultados positivos 
importantes. Alguns pontos importantes no processo: 1. Trabalho em 
Equipe, 2. Capacitação, 3. Criação de uma Comissão Gestora, 4. Formação 
Tecnológica e 5. Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.

2.2.2 Métodos Utilizados
A definição conceitual de comunicação e gestão é de suma 

importância na orientação do desenho da estratégia desenvolvida dentro 
do projeto. Ao se considerar que a função de gestão ocorre entre sujeitos, 
o processo de apoio à gestão deve se dar de “um modo interativo, um 
modo que reconhece a diferença de papéis, de poder e de conhecimento, 
mas que procura estabelecer relações construtivas entre os distintos atores 
sociais”, como refere Campos (2003). O processo de apoio integrado deve, 
portanto, privilegiar metodologias que considerem os saberes de cada um 
dos atores envolvidos, acerca do SUS em seu território, e que facilitem 
a construção de estratégias de enfrentamento dos problemas, respeitando 
as diferenças e particularidades de cada contexto. Assim, os principais 
produtos esperados do processo de apoio integrado serão o fortalecimento 
da capacidade de gestão de todos os atores envolvidos e a qualificação da 
atenção à saúde. Uma outra dimensão do projeto que deve ser analisada, 
ao se estabelecer o desenho metodológico, é a definição de que ele seja 
“integrado”. A integração aqui se refere à articulação das atividades de apoio 
desenvolvidas pelas diversas áreas da Secretaria Municipal de Saúde e à 
possibilidade de envolvimento de todos os atores importantes para a gestão 
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do SUS no município. Essa relação deve ser baseada na contratualização, 
envolvendo e corresponsabilizando as partes envolvidas no estabelecimento 
das regras do processo e com relação ao produto do trabalho.

Para operar a proposta propomos o seguinte desenho metodológico:

Ponto Chave 1: 

A constituição e o trabalho das equipes é a base de todo o processo de 
apoio integrado como ferramenta institucional de comunicação na gestão 
do trabalho no SUS e deve-se orientar pelos seguintes pontos:

•	 constituição	de	uma	equipe	de	referência	no	município	composta	
de 5 (cinco) representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

Ponto Chave 2: 

Construímos um processo de trabalho das equipes de apoio que 
permita o engajamento e comprometimento de cada um dos componentes 
com a proposta de trabalho, o aprofundamento do olhar analítico a respeito 
do SUS no município e a construção qualificada de estratégias capazes de 
responder às demandas prioritárias que foram pactuadas na agenda de 
prioridades. Cada uma das equipes de apoio integrado para resolver e dar 
encaminhamento às questões relativas ao seu estado poderá organizar seu 
processo de trabalho de forma variada, no entanto não deve prescindir de:

•	 reuniões	sistemáticas	de	trabalho	entre	a	equipe	para	planejamento	
das ações e para operacionalização e monitoramento da agenda 
pactuada. Estas reuniões ocorrem bimestralmente envolvendo 
todas as equipes, numa oficina mais ampla de trabalho.

•	 reuniões	 e	 agenda	 de	 trabalho	 de	 cada	 representante	 com	
o responsável de sua área/secretaria no Comitê Gestor 
para operacionalização da agenda. Ficou estabelecida uma 
sistemática de funcionamento que possibilite a integração entre 
os componentes de cada equipe e um vínculo desta com o 
município.

Ponto Chave 3: 

Site do apoio integrado de comunicação da Secretaria Municipal de 
Saúde.

•	 instrumento	de	comunicação	virtual,	de	uso	restrito	ao	conjunto	
dos apoiadores, para monitoramento das agendas de eventos, 
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troca de informações, textos e relatórios garantindo agilidade na 
socialização das informações e tomada de decisões. Este será um 
importante instrumento na integração dentro do processo geral 
do apoio integrado da comunicação no fortalecimento da gestão 
e deste com os apoios específicos;

•	 Caderno	 de	 Informações	 em	 Saúde	 -	 permite	 analisar	 e	
acompanhar de forma dinâmica a situação do SUS no município 
por meio de relatórios extraídos do E- SUS. Este instrumento 
possui informações estratégicas para o diagnóstico e 
acompanhamento, organizadas em um conjunto de indicadores 
sínteses sobre o processo de gestão. A construção do caderno 
é gerenciada juntamente com o Gerente de Tecnologia da 
Informação da Secretaria Municipal de Saúde. Está disponível 
no site do apoio integrado de comunicação.

Ponto Chave 4: 

Participação popular na construção da política.

O conselho Municipal de Saúde foi o ponto de partida para inserção 
da estratégia onde mostramos a importância da mudança do modelo 
de ferramenta de comunicação e a necessidade da desburocratização na 
implantação de um sistema capaz de inserir dados e informações fieis dos 
usuários do sistema único de saúde;

Os Agentes Comunitários de Saúde fez a mobilização em todas as 
residências do município informando no processo de integração da rede de 
saúde no modelo de implantação do ESUS, sendo que os mesmos coletaram 
dados relevantes sobre a saúde dos nossos cidadãos, fizeram o cadastro 
familiar e individual a fim de alimentar o sistema.

Ainda nessa vertente todos foram informados do novo modelo 
de gestão onde o atendimento seria realizado por meio de uma triagem 
que classificaria o paciente de acordo com sua gravidade, efetivando um 
parâmetro de humanização dentro dos estabelecimentos de saúde.

E por fim conseguimos integrar e informatizar todos os consultórios, 
triagem, recepção, setor administrativo, sala de vacinas e farmácia, dessa 
forma implantamos um sistema intranet onde todas as informações do 
paciente são veiculadas entre os profissionais, além da troca de experiência 
por meio do serviço do teles saúde, além da implantação do E-SUS.
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2.3 Ações Desenvolvidas
-  Aprimoramento dos profissionais da saúde em Tecnologia da 

Informação por meio do PRONATEC;

-  Sensibilização e participação popular na construção direta da 
proposta;

- Uso constante da tecnologia da informação como ferramenta de 
comunicação;

-  Inserção em 100% do E-SUS AB – PELC em todas as Unidades 
de Saúde;

-  Fortalecimento do Processo de humanização e construção do 
protocolo de classificação de risco por meio de triagem;

-  Adesão ao telessaúde – em parceria com a Universidade Federal 
de Goiás,

-  Implantação de um sistema intranet que permite a comunicação 
em tempo real com os profissionais de saúde;

-  Elaboração do SITE do Fundo Municipal de Saúde com utilização 
potencial de informes e meio de comunicação;

-  Criação do caderno de indicadores de saúde municipal, onde 
mensalmente todos os profissionais são informados a respeito 
dos procedimentos, tipos de atendimento e principais demandas 
assistidas nas UBS;

-  Criação de um canal direto do usuário com a gestão por meio da 
ouvidoria municipal e divulgação do OUVIDOR SUS por meio 
do canal 136;

-  Oficinas de capacitação e integração entre as equipes;

-  E por fim implantamos fluxos e diretrizes de comunicação no 
processo de fortalecimento da gestão.

2.4 Potencial da Iniciativa
-  Incentivar a regularização da sala de situação no município;

-  Conscientizar os gestores municipais da importância de se criar 
o setor de Comunicação e Gestão de Pessoas com estrutura física 
adequada e técnicos capacitados;

-  Promover o conhecimento dos benefícios Comunicação na 
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Gestão do Trabalho no SUSaos 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;

2.5 Caráter Multiplicador 
-  Participação integral dos atores envolvidos, com apoio 

sistemático da gestão municipal;

-  Reflexo na resolubilidade na atenção a saúde dos usuários do 
SUS;

-  Economia prestada por meio da não emissão de formulários e 
duplicção em pedidos de procedimentos médicos, pois o sistema 
consegue integrar essa ferramenta de comunicação como alerta 
aos profissionais de saúde;

-  Preparação dos profissionais quanto ao uso das tecnologias de 
Informação;

-  Criação de uma gerência com a finalidade de manter ativo todos 
os adereços do projeto;

-  Processo de humanização nas várias atividades de trabalho;

-  Adesão nos serviços e sistemas gratuitos fornecidos pelo 
ministério da saúde e a plataforma software livre do e-gov;

-  Alta aceitação dos profissionais e atores participantes da 
iniciativa;

-  E mapeamento situacional dos determinantes de saúde do 
município onde foram levantados os principais problemas de 
saúde local, onde viabilizará a inserção de estratégias mais 
eficazes. 
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3 RESULTADOS 
A relevância deste projeto está na contribuição para com a gestão 

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

Os mecanismos de gestão no campo 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 fortalecimento na Gestão e Comunicação 
como ferramenta estratégica 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 comunicação nos diferentes 
níveis de atenção, demandando maior articulação sistêmica.

Em Nova América, 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, 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 implantação 
da ferramenta do trabalho e a comunicação 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? Os entes 
administrativos da gestão pública poderão oferecer vantagens comparativas 
aos modelos até hoje adotados?

4 CONCLUSÃO
A gestão pública, como instrumento de ação política visa buscar 

sempre a construção de uma sociedade mais equitativa e democrática. 
É fundamental  esforços na qualificação dos processos de gestão, para 
melhorar o rendimento e a efetividade da administração pública, de forma 
a conseguir implementar políticas que impactem positivamente o perfil da 
Saúde e a qualidade de vida da população. Uma etapa importante nesse 
processo foi construção de um Plano Institucional de Comunicação na 
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Gestão do Trabalho no SUS, consoante com programa E-SUS (AB), fruto de 
pactuação entre os atores em cena no território e que estabeleça claramente 
as responsabilidades de cada um, na efetivação do projeto de saúde.

A nossa proposta refere-se na implantação do e-SUS Atenção 
Básica (e-SUS AB) como uma estratégia para reestruturar as informações 
da Atenção Básica em nível local além de integrá-lo como ferramenta de 
comunicação na gestão do SUS, por meio da informatização de todas as 03 
Unidades de Saúde do município de Nova América. Esta ação está alinhada 
com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação 
em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão 
da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à 
população.

A comunicação na gestão foi fortalecida devido a integração dos 
profissionais da saúde na implantação, conseguindo criar uma referência 
impactante no uso dessa ferramenta. No ponto de vista técnico, conseguiu-
se inovar substancialmente a inserção da tecnologia da informação 
implantando-se computadores em todos os ambientes das UBS; no tocante 
de multiplicação criou-se 2 cursos tecnológicos por meio do PRONATEC, 
ainda nesse âmbito criou-se a coordenação de Tecnologia da Informação 
em Saúde que tornou-se ferramenta chave na implantação do E-SUS e 
manutenção e sustentabilidade da ferramenta; e ainda obtive-se resultados 
de grande relevância no que refere ao mapeamento de todos os pacientes 
do município, dados e indicadores de saúde com maior agilidade e 
precisão; a estruturação do serviço de tele-medicina em integração com a 
Universidade Federal de Goiás, nesse aspecto conseguiu-se manter maior 
taxa de resolubilidade da atenção básica reduzindo encaminhamentos 
decorrentes aos serviços de referência. Na atenção básica foi instituído 
práticas inovadoras tais como a mesa de debates em rede, discussões de 
casos clínicos, apresentação de determinantes de saúde mensalmente junto 
a comunidade e conselho municipal de saúde. Os debates resultaram em 
estratégias fundadas na realidade local e necessidades do município.

Contudo, o E-SUS é uma  ferramenta de comunicação que viabiliza 
a gestão de saúde pública, e na busca de melhorar os indicadores de saúde 
no município de Nova América no estado de Goiás as experiências foram 
positivas, contribuindo significamente para qualificação profissional, 
agilidade na coleta de dados e principalmente na melhoria da saúde local, 
um serviço de qualidade e humanizado aos usuários do SUS.   
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Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – MG*

Modelo de Seleção do Gerente de Unidade de Saúde 
na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte

maria inEz riBEiro olivEira1

gEraldina da Costa riBEiro2

raquEl JunquEira guimarãEs3

ana otávia riBEiro Paiva4

1 INTRODUÇÃO

A grande extensão e complexidade da rede SUS instalada no 
município de Belo Horizonte demandam uma gestão cada vez mais 
qualificada e eficiente. Para garantir um funcionamento adequado destes 
serviços em relação ao processo de trabalho e ao atendimento efetivo dos 
usuários, é necessária uma atenção especial à condução de sua gestão. A 
Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) entendeu a importância do Gerente 
de Unidade nesse processo e, em 1994, por meio da Lei nº 6.794 de 19 
de dezembro de 1994, criou a função pública de Gerente de Unidade de 
Saúde. (BELO HORIZONTE, 1994).

De acordo com §1º do Artigo 1º da Lei nº 6.794, são responsabilidades 
do Gerente de Unidade de Saúde:

I - dirigir a Unidade respectiva, zelando pela qualidade dos 
serviços prestados;

 
* Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Avenida Afonso Pena, 2336 - Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-007 

(31) 3277-5341
1 Enfermeira, Especialista em Saúde Pública, Especialista em Pneumologia Sanitária, Especialista em Gerência de Unidade de Saúde, 

Gerente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde/SMSA/BH, <ggte@pbh.gov.br>, <maria.inez@pbh.gov.br>.
2 Psicóloga, Especialista em Psicologia Hospitalar, Pós-Graduação em Psicopedagogia, Referência Técnica da Gerência de Gestão do 

Trabalho e Educação em Saúde/SMSA/BH. <geraldinapsi@oi.com.br> / <nasf@pbh.gov.br>.
3 Psicóloga pela UFMG, Técnico Superior de Saúde – Psicólogada Gerência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde/SMSA/BH, 

<nasf@pbh.gov.br>.
4 Administradora, Especialização em Gestão Estratégica de Processos de Negócio, Assessora da Gerência de Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde/SMSA/BH, <anapaiva@pbh.gov.br> / <ana_rpaiva@hotmail.com>.
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II - planejar e programar, em colaboração com a equipe técnica 
multiprofissional, as ações de saúde a serem desenvolvidas na 
área de abrangência;

III - supervisionar as ações de saúde desenvolvidas e a produção 
de cada servidor lotado na Unidade;

IV - encaminhar a programação da Unidade ao Distrito Sanitário 
para consolidação;

V - coordenar as atividades meio necessárias para o 
funcionamento da Unidade;

VI - promover reuniões de trabalho objetivando a integração e a 
articulação da equipe multiprofissional da prestação de serviços 
de saúde;

VII - promover, junto à equipe técnica multiprofissional, a 
coleta, sistematização e análise das informações de saúde da 
Unidade, encaminhando sua consolidação ao Distrito Sanitário;

VIII - responder pela administração de pessoal, recursos 
materiais, manutenção de equipamentos e instrumental e 
zeladoria das instalações;

IX - gerenciar os recursos financeiros alocados na Unidade.” 
(BELO HORIZONTE, 1994).

A partir da criação desta função gerencial, mediante a necessidade 
de nomeação de gerentes das unidades de saúde, ocorreu um grande 
processo seletivo na SMSA para preenchimento de tais vagas. Quando da 
necessidade de substituições dos gerentes nomeados, foram adotados pelas 
áreas de atuação e gerências distritais, alguns mecanismos de seleção e/ou 
indicação destes gerentes. Tais processos começaram a ser questionados 
pelos trabalhadores, Conselhos de Saúde e pela própria Gestão, quanto à 
sua qualidade e transparência.

A Secretaria Municipal de Saúde, considerando os apontamentos 
relatados, e buscando meios para garantir a inserção de Gerentes com perfil 
qualificado ao exercício da função, elaborou a Norma Interna de Seleção 
para Preenchimento de Vaga de Função Gratificada de Gerente de Unidade 
de Saúde da SMSA – SUS/BH. A Norma Interna permitiu a padronização 
dos processos seletivos para gerente de unidade de saúde no município de 
Belo Horizonte, garantindo a constituição de uma banca examinadoraque 
considera o contexto e as necessidades da unidade de saúde,e também a 
participação efetiva do controle social.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1  Características do Processo Adotado
Dado que, as organizações de saúde apresentam um contexto complexo 

e dinâmico, além de sofrerem a influência de um ambiente composto pela 
multiplicidade de grupos sociais com interesses e expectativas próprias são 
necessárias estratégias efetivas para responder tais desafios. Desta forma, 
no âmbito gerencial da SMSA, um processo seletivo estruturado composto 
de diferentes etapas, se faz necessário para corresponder às necessidades 
de gestão da respectiva unidade de saúde que inicia um processo seletivo 
gerencial (ALVES, 2014; PENNA, 2004).  

O processo de seleção, conforme a Norma Interna é destinada ao 
preenchimento das vagas de gerentes de todas as unidades de saúde do 
município de Belo Horizonte. Na primeira etapa abre-se o processo apenas 
para os gerentes que já atuam no Distrito Sanitário da unidade em questão. 
Caso não haja inscritos ou aprovados, na segunda etapa abre-se o processo 
para os gerentes das unidades de saúde, da sede de todos os Distritos 
Sanitários e do nível central da Secretaria. Na terceira etapa a seleção é 
aberta aos servidores efetivos de nível superior em efetivo exercício na 
SMSA. A seleção é divulgada nos meios de comunicação dispostos na rede, 
tais como, site da PBH, e-mail institucional das gerências, dentre outros 
para alcance de toda Rede SMSA.

A seleção é conduzida pela Gerência de 1º Nível correspondente 
a vaga existente, com aquiescência da Administração Regional Municipal 
(SARMU) e do Secretário Municipal de Saúde, com condução das Gerências 
Distritais de Gestão do Trabalho (GERGETR), sob acompanhamento e/
ou execução, em casos específicos, da Gerência de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde (GGTE).

O processo seletivo é realizado por uma Banca Examinadora, 
composta de 04 a 06 membros, sendo estes representantes dos Distritos 
Sanitários e/ou do Nível Central, conforme o tipo de Unidade e um 
representante da Mesa Diretora do Conselho Municipal ou Distrital de 
Saúde, sendo composto de:

I. Análise de currículo documentado e da proposta de gerenciamento 
para a unidade;

A proposta de gerenciamento é avaliada considerando as 
características da unidade em questão e a condução da unidade em 
consonância com as diretrizes do SUS/BH. No currículo analisa-se o tempo 
de atuação no SUS-BH, tempo de experiência em Gerência de Saúde e 
especialização em áreas que favoreçam a atuação em Gerência.
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II. Dinâmica em grupo;

A dinâmica é a técnica na qual se utiliza ferramentas e instrumentos  
para avaliar aspectos subjetivos/perfil comportamental dos candidatos como 
nível de energia, organização do pensamento, fluência verbal, capacidade 
de trabalho em equipe e liderança.

III. Prova escrita;

A prova escrita consta preferencialmente de 04 (quatro) questões sobre 
os temas: análise de dados epidemiológicos e planejamento, organização do 
processo de trabalho da Unidade e ações e condutas gerenciais.

IV. Entrevista individual:

A entrevista é preparada pela Banca Examinadora, considerando a 
singularidade do candidato, o desempenho apresentado nas etapas anteriores 
e as características da Unidade em questão. Ressalta-se que a entrevista 
individual só é aplicada aos candidatos que obtiveram o percentual mínimo 
de 70% (setenta por cento) na soma dos resultados das avaliações das etapas 
anteriores.

Destaca-se que os membros da Banca deverão ser únicos representantes 
para acompanhar todo o processo de seleção, ficando responsável pela 
verificação de sua conformidade com os critérios e diretrizes contidos na 
Norma Interna.

Após a conclusão das fases acima descritas, o candidato que obtiver 
a melhor avaliação será selecionado para assumir a função. Está prevista 
ainda a composição de reserva técnica para aqueles candidatos que não 
obtiveram a melhor avaliação, mas foram aprovados na seleção.

 2.2 Ações desenvolvidas
•	 Reavaliação	 da	 Norma	 Interna	 para	 adequação	 de	 questões	

relativas a problemas de interpretação, ou mesmo, atualizações 
necessárias;

•	 Discussão	com	o	Conselho	Municipal	de	Saúde	para	validação	
da seleção interna e da importância da participação do controle 
social;

•	 Alinhamento	com	os	gerentes	de	1º	nível	da	SMSA	e	dos	Distritos	
Sanitários para avaliar se as seleções realizadas atendiam ao 
perfil gerencial desejado;

•	 Capacitação	 das	 GERGETR	 para	 condução	 do	 processo	 em	
nível dos Distritos Sanitários. 
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2.3 Potencial da Iniciativa
Atualmente, o processo seletivo tende a ser uma forma de inserção 

e desenvolvimento profissional na SMSA. Tal processo fomenta outras 
políticas públicas norteadas por princípios mais democráticos e efetivos no 
serviço público, que prezam pelo empoderamento dos gerentes através de 
conhecimentos, habilidades e atitudes. 

A divulgação das oportunidades e a participação dos profissionais da 
Rede permiteconhecermelhor as pessoas, e assim identificar aquelas com 
potencial para atuar na função gerencial, ou até mesmo, em outras funções 
tais como, referência técnica, coordenações, gerências de projetos, dentre 
outros. 

Destacam-se ainda, a composição representativa da banca 
examinadora e a transparência na ocupação de cargos gerenciais. Entende-
se, portanto, que o referido modelo adotado, é uma importante estratégia 
de fortalecimento do papel da gestão do trabalho, enquanto agente de 
transformação e de promoção de políticas de construção coletiva.

2.4 Caráter Multiplicador
O trabalho gerencial nas unidades de saúde vem passando por 

várias mudanças desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
determinando um perfil diferenciado para os gerentes cujas atividades se 
ampliam no dia-a-dia do trabalho (PENNA, 2004). Nesta perspectiva, as 
estratégias de Recursos Humanos devem acompanhar tais evoluções, e 
assim promover melhorias sistemáticas ampliando sua abrangência para 
benefícios de toda a organização.

O modelo de seleção de gerentes de unidade de saúde foi adaptado 
para a função de Gerente Adjunto de Unidade de Saúde, instituída pela 
Lei nº 9.816 em 18 de janeiro de 2010, resultando na construção de uma 
Norma Interna de Seleção para Gerentes Adjuntos (BELO HORIZONTE, 
2010).

Observa-se uma crescente demanda para ampliar o modelo de 
seleção para outras funções, tais como coordenações, supervisões e cargos 
de recrutamento amplo. A construção é realizada pela GGTE em conjunto 
com a área solicitante, buscando selecionar o profissional com o perfil 
necessário à função a ser desempenhada. 
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3 RESULTADOS 
Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

possui o total de 280 cargos de gerentes de unidades de saúde e 225 cargos 
de gerentes adjuntos. O modelo de escolha dos gerentes e gerentes adjuntos 
das unidades de saúde, realizada na SMSA através de processo seletivo 
gerencial possibilitou um alinhamento com as diretrizes do SUS em busca 
de uma gestão democrática e participativa.

Na evolução do processo seletivo, observam-se avanços e resultados 
importantes em todos os níveis da SMSA, tais como:

· Pessoas devidamente identificadas com as habilidades requeridas 
para o exercício da função gerencial;

· Garantia de que a função seja ocupada por profissionais técnicos 
de carreira da Rede SMSA/SUS-BH;

· Oportunidade aos servidores de ingressarem na carreira gerencial 
da SMSA/SUS-BH;

· Incorporação de trabalhadores na composição de Bancas 
Examinadoras para algumas unidades da saúde;

· Reconhecimento pelo Conselho Municipal de Saúde quanto à 
transparência e imparcialidade dos processos seletivos gerenciais.

Para além, existem investimentos contínuos da gestão do SUS/BH e 
da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde em outras ações estruturadas, 
visando o fortalecimento e a qualificação de gerentes, dos quais se destacam:

- Avaliação de Desempenho Gerencial: realizada anualmente pela 
Gerência de Avaliação de Desempenho (GAVD) da Secretaria Municipal 
Adjunta de Recursos Humanos (SMARH). Os fatores de avaliação são 
centrados principalmente na avaliação de gestão: quanto aos quesitos de 
liderança, tomada de decisão e delegação. E na especificidade da saúde, 
avaliados os itens de relacionamento com o usuário (escuta e interação) e 
capacidade de trabalho em equipe/cooperação.

- Diagnóstico de perfil de todos os gestores da SMSA: A ação ocorrida 
em 2013 envolveu 390 gerentes da SMSA dentre eles os de Unidades de 
Saúde, buscando conhecer as potencialidades e os aspectos que necessitam 
ser desenvolvidos.

- Programa de Desenvolvimento Gerencial: está em construção um 
programa proposto pelo Centro de Educação em Saúde (CES), composto 
por um curso de especialização em Gestão de Saúde, Programa de 
Educação Permanente (PEP) Gerencial, e o processo de acompanhamento 
do desempenho gerencial. 
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4 CONCLUSÃO

Um processo seletivo gerencial bem estruturado é o primeiro passo 
para a inserção de gestores cada vez mais aptos a enfrentar o contexto 
dinâmico com respostas ágeis e adequadas à organização dos serviços, 
controle dos processos de trabalho e efetivação das políticas públicas de 
saúde.

Os avanços alcançados através do processo seletivo refletem no nível 
local, em suas diversas unidades de saúde.Este modelopermite que os novos 
gestores tenham o conhecimento básico da unidade que irão gerenciar, e 
os instrumentaliza para a prática da negociação, da facilitação de acordos 
coletivos, e do resgate da humanização no ambiente de trabalho. E assim, 
tais ações favorecem a qualidade da assistência aos usuários do SUS-BH. 

O modelo de seleção de gerentes da SMSA representa uma evolução 
da política pública como vista a ampliar o processo de meritocracia e 
democratização da relação governo, trabalhadores e sociedade.
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INTRODUÇÃO

O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização 
– PNH criada pelo Ministério da Saúde em 2003, com o objetivo de efetivar 
os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS (equidade, universalidade e 
integralidade), no cotidiano das práticas de atenção e gestão. Essa diretriz 
requer prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, 
estabelecendo articulações com os serviços de saúde e ações intersetoriais 
para fomentar o trabalho em Rede (BRASIL, 2008). O acolhimento é inserido 

* Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins – Av. NS-01, QIA – AANO. Pça dos Girassóis, CEP: 77015-007. 3218-1721, 
<humanizacaotocantins@gmail.com>.

1 Graduando em Gestão Pública, Supervisor de Regulação do Trabalho, <tiagoromaro2@hotmail.com>.
2 Assistente Social, Gerente de Regulação do Trabalho, <ludimonturil@gmail.com>.
3 Especialista em Gestão em Serviço Social, Analista em Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, <laysreis22@gmail.com>.
4 Graduanda em Direito, Diretora de Gestão e Regulação do Trabalho, <vania_dl@hotmail.com>.
5 Psicóloga, Psicóloga Organizacional, <lhivialourenconi@yahoo.com.br>.
6 Especialista em Gestão nas Organizações, Assistente Social, <goiamara@gmail.com>. 
7 Assistente Social. Auxiliar de Serviços de Saúde, <mariza.batista.gomes@gmail.com>.
8 Assistente Social, Assistente de Serviços de Saúde, <rosissilva.10@gmail.com>.
9 Especialista em Gestão Pública e Sociedade, Assistente Social. <suelysgl@gmail.com>.
10 Assistente Social, Auxiliar em Gestão de Políticas Públicas, <ariselmacamargo@globo.com>.
11   Educador Físico, Consultor do Ministério da Saúde da Política Nacional de Humanização, <jamison.25@hotmail.com>.
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com mais força no contexto das redes de atenção a Saúde - RAS a partir da 
proposta de regionalização do sistema Único de saúde - SUS e de uma forma 
mais ampliada com a Portaria 4.279 de 2010 que definiu as regiões de saúde 
como áreas de abrangência territorial e populacional sob a responsabilidade 
das RAS (BRASIL, 2010). Esse conceito foi retomado com o Decreto 
7508/11, que tem por finalidade estruturar melhor o SUS e aperfeiçoar a 
administração e organização do sistema de forma regionalizada, para um 
atendimento digno de forma universal e igualitária aos usuários (BRASIL, 
2011). A regionalização apresenta vantagens, favorece a participação dos 
gestores, dos usuários e dos trabalhadores de forma mais democrática e 
ativa nos processos de tomada de decisão nas ações e nos serviços de saúde.

Pensando nessa perspectiva do Acolhimento como tecnologia para 
fomentar o trabalho em Rede é que a Gerência da Gestão do HumanizaSUS 
em parceria com o Ministério da Saúde propuseram realizar uma oficina 
de acolhimento em Rede de forma inovadora com a participação dos 
trabalhadores, gestores e representantes dos usuários no planejamento e 
realização da ação para fortalecer a gestão do trabalho no SUS.  

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado

A partir da adesão do Estado do Tocantins à Rede de Atenção a 
Saúde que fomenta arranjos organizativos de ações e serviços de saúde 
e buscam garantir a integralidade do cuidado, a Secretaria de Estado da 
Saúde, por meio da Diretoria de Gestão e Regulação do Trabalho - Gerência 
de Humanização, e a Diretoria de Atenção e Promoção a Saúde em parceria 
com o Ministério da Saúde realizou a Oficina de Práticas de Acolhimento 
em Rede.

Essa ação surgiu da necessidade da constituição das Redes Temáticas 
especialmente da Rede de Urgência e Emergência e da Rede Cegonha, para 
a implantação/implementação do acolhimento e classificação de risco nas 
unidades hospitalares da região norte relacionadas às Redes de Atenção à 
Saúde. Para tanto, foi elaborado um projeto pelo coletivo de consultores 
da Política Nacional de Humanização da região norte com a proposta 
de oficina que ampliasse a discussão sobre o acolhimento, para além da 
classificação de risco, com o foco na produção de redes e na regionalização. 
O Estado do Tocantins foi o primeiro a aderir a proposta, em novembro de 
2013.
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Foi criado o Colegiado Gestor Estadual de Acolhimento para o 
planejamento da oficina no território com a função de deliberar e contribuir 
na condução do processo de planejamento, monitoramento e avaliação das 
atividades propostas para a realização da oficina e no pós-oficina com as ações 
para o acolhimento em rede. Esse grupo é composto por áreas técnicas da 
Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (Humanização, Saúde Mental, 
Rede Cegonha, Urgência e Emergência), Secretaria Municipal de Saúde de 
Palmas e apoiadores do Ministério da Saúde (Humanização, Articulador 
de Redes, Saúde da Criança, Saúde Indígena e apoiadora de serviço da 
RC). Durante o período de planejamento, a partir de dezembro de 2013, 
o grupo se reuniu semanalmente e entre os principais assuntos discutidos, 
podemos destacar: público alvo (serviços, trabalhadores selecionados 
e regiões de saúde), que iria ser contemplado com a oficina, bem como, 
desenho dos grupos de cada regional (Unidade de Produção- UP); temas a 
serem abordados, metodologias e desenho dos planos.

O grupo decidiu abranger com essa ação três municípios pólos: 
Palmas, Araguaína e Gurupi, que correspondem respectivamente às seguinte 
Regiões de Saúde: Capim Dourado, Médio Norte Araguaia e Ilha do 
Bananal. Para facilitar a ação foi feito acordo com os gestores das unidades 
de saúde envolvidas no processo para liberar os servidores, e assinado um 
termo de compromisso pelos servidores para dar continuidade ao trabalho 
após a oficina.

A seleção dos servidores teve como requisito o setor de trabalho na 
unidade de saúde, seu vínculo com a instituição e disposição do mesmo 
para ser multiplicador do conhecimento adquirido durante a oficina no seu 
ambiente de trabalho.

2.2 Ações Desenvolvidas
A partir deste contexto, podemos destacar dois momentos 

importantes, durante o período de planejamento da oficina: a “Oficina de 
Temas” e a “Oficina de Monitoramento”, realizadas em março de 2014, 
para a construção do arranjo de gestão da ação e da direção dos planos de 
ação.

A oficina de Temas foi pensada para ter a participação dos 
trabalhadores, e a partir do relato de suas vivências construir temas a serem 
trabalhados na Oficina de Práticas de Acolhimento em Rede que melhor 
atendessem as suas necessidades. Foram eleitos quatro temas: Acolhimento, 
Acolhimento e Classificação de Risco - ACR, Vulnerabilidade e Direito 
dos Usuários. A partir dos temas propostos no projeto, foram realizadas 
rodas de conversa com o intuito de ampliar a discussão do tema e construir 
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o foco a partir da realidade dos serviços e do Estado. Essa metodologia 
possibilitou a construção da “linha” de conteúdos partindo do território/
trajeto do usuário, tendo com eixo transversal o acolhimento. O desenho da 
“linha” de conteúdo foi definido da seguinte forma: Território/Acolhimento 
às Vulnerabilidade (Rede e Atenção Básica - AB), ACR (protocolo, rede 
e ambiência), Clínica Ampliada (Trabalho em Equipe e Acolhimento a 
Vulnerabilidade), Co-gestão (Valorização do Trabalhador e Gestão do 
Acolhimento em Rede). Ficou definida a divisão dos grupos por regional 
(município pólo) para discutir o roteiro do plano de intervenção de análise 
de cenário e estratégias. Já na Oficina de Monitoramento para a construção 
do desenho de gestão da ação, podemos destacar: a função do colegiado, 
assim como a necessidade de inclusão da AB (estado), de representante do 
Conselho de Secretários Municipais – COSEMS, e desenho das UPs.

De 05 a 09 de maio de 2014, foi realizada a Oficina de Práticas de 
Acolhimento em Rede com a participação das Áreas Técnicas do estado, 
servidores da Atenção Básica dos municípios, trabalhadores da Urgência 
e Emergência (Assistente Social, Enfermeiro e Médico) dos hospitais 
regionais, representantes da Saúde Indígena, e representantes dos usuários 
dos municípios de Araguaína, Gurupi e Palmas. Neste evento, foram criadas 
as Unidades de Produção dos três municípios.

A UP propõe a agregação de diferentes profissionais em uma 
mesma direção com o objeto e objetivo comum, todos envolvidos em um 
mesmo processo produtivo... ao se juntarem para analisar seus modos de 
organização, os trabalhadores de cada UP já estão num outro jeito de estar 
juntos e de conversar, isto é, posicionando lado a lado um do outro para 
falar dos problemas singulares e comuns (SANTOS FILHO, 2014).

As UPs são grupos formados por representantes dos serviços de saúde 
com interesse em discutir o acolhimento em rede.  Elas são compostas pelos 
seguintes serviços: Áreas Técnicas (Humanização, Saúde Mental, Rede 
Cegonha, Urgência e Emergência, Saúde Indígena), Hospitais (Regionais, 
Municipais, Maternidades, Doenças Tropicais), AB, Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Policlínicas, 
Conselho Municipal de Saúde. O apoio às UP’s ficou definido da seguinte 
forma: cada Coordenação (Humanização, Rede Cegonha e Urgência e 
Emergência) disponibilizou um técnico para acompanhar as reuniões 
mensais das Unidades de Produção – UP de cada município junto aos 
consultores do Ministério da Saúde.

As Unidades de Produção durante a Oficina realizaram o desenho 
da rede com o objetivo de analisar quais serviços que pertenciam à mesma, 
assim como a problematização dos nós críticos através dos processos de 
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trabalho. Com isso, foi observado que esses serviços não se comunicavam e 
alguns não tinham conhecimento do seu próprio trabalho, não havia uma 
definição de protocolos de atendimento, principalmente na questão da 
saúde mental e da saúde indígena, pois é uma área vulnerável com ações 
fragmentadas na região.

2.3 Potencial da Iniciativa
Essa iniciativa tem como potência fomentar Práticas de Acolhimento 

em Rede para o fortalecimento da Gestão do Trabalho nos serviços de 
saúde, através dos encontros mensais do colegiado gestor e das unidades 
de produção, aumentar o grau de comunicação entre os serviços e 
trabalhadores, antes considerada deficitária. 

Esta ação possibilita também o desenvolvimento da corresponsabilização 
dos servidores e promove o aumento da autonomia dos mesmos nos processos 
decisórios a partir da análise crítica do seu próprio trabalho e consequentemente 
o seu maior envolvimento na busca de soluções para os problemas identificados 
pela própria UP como impasses para o desenvolvimento do trabalho.

O apoio institucional de Consultores do MS e de apoiadores da PNH 
direciona o trabalho das UP’s com visitas técnicas mensais estimulando a 
gestão participativa no grupo, para que os trabalhadores dividam as funções 
dando sequência às discussões e produções. 

2.4 Caráter Multiplicador
A proposta da UP reflete na instituição de cada servidor, fazendo 

com que este junto a seus colegas de trabalho defina o fluxo de atendimento 
de sua unidade para apresentar nas reuniões da UP e unir com os demais 
fluxos, formando assim o desenho da rede.

A inclusão dos atores de diferentes áreas e serviços, o compromisso de 
compartilhar o conteúdo discutido durante as reuniões da UP, a realização 
das tarefas propostas junto a seus colegas e a continuidade das ações é o que 
irá garantir o caráter multiplicador dessa ação. 

3 RESULTADOS 

Os resultados dessa ação vem sendo delineados a partir da 
experimentação com as Unidades de Produção e tem como principais 
produtos: definição do desenho da rede para facilitar a identificação dos 
nós críticos e responsabilidades das unidades de saúde que compõem a UP, 
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e construção do Plano de Intervenção como disparador de uma articulação 
em rede constituída de modo participativo e regional.

Como parte do Plano de Ação, a análise de cenário é realizada através 
da elaboração de um instrumento constando as responsabilidades de cada 
serviço e a sua relação com as Redes de Atenção à Saúde, a realização de 
visitas técnicas com a proposta de conhecer os serviços, e elaboração do 
plano organizativo e operacional.

Com o desenvolvimento dessa ação podemos citar a aproximação 
e a ampliação do grau de comunicação entre os serviços das regiões 
contempladas, início da modificação dos processos de gestão do trabalho, 
ampliação da participação dos servidores para busca de alternativas para 
melhorar os processos de trabalho internos e externos, discussão da 
organização dos fluxos de atendimento, e definição de protocolos para os 
serviços que compõem a região de saúde, o que possibilita o fortalecimento 
do trabalho em rede. 

4 CONCLUSÃO
Assim, com o andamento dessa ação, foi percebido que a diretriz 

Acolhimento da Política Nacional de Humanização - PNH é uma potente 
tecnologia a ser implementada, possibilitou disparar um movimento de 
mudança para transformar as práticas vigentes, tanto na atenção como na 
gestão do trabalho em saúde nas regionais de Palmas, Araguaína e Gurupi. 
Os arranjos pensados e os processos de trabalho vem sendo discutidos tanto 
no colegiado gestor de acolhimento, como nas unidades de produção – Ups.

O caminho proposto para fomentar o trabalho em rede vai promover 
uma mudança significativa, ampliar a comunicação e melhorar a relação 
entre trabalhadores, gestores e usuários, através da constituição de vínculos 
solidários entre estes. As referências da Ups estão empenhadas na construção 
coletiva de estratégias que promovam mudanças nas práticas dos serviços. 
O princípio que tem sido seguido é o princípio ético de defesa e afirmação 
de uma vida digna de ser vivida tanto para os trabalhadores como para os 
usuários do SUS. E isso só tem sido possível, pela vivência com a Política 
Nacional de Humanização – PNH. Esse movimento de construção requer, 
ainda, a corresponsabilização e o envolvimento dos – municípios envolvidos, 
estado e governo federal. Além disso, será fundamental a articulação entre 
os trabalhadores da saúde, os gestores, a sociedade civil e as instâncias de 
controle social. Por isso, a diretriz Acolhimento e nesse contexto proposta 
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em Rede, propõe o fortalecimento da gestão do trabalho, a partir da 
análise e revisão cotidiana das práticas de atenção e gestão implementadas 
nas regionais de Palmas, Araguaína e Gurupi, regiões fundamentais para 
a realização de ações que venham efetivar os princípios do SUS, com essa 
potente diretriz da PNH que é o Acolhimento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2011-2014/2011/decreto/
D7508.htm>. Acesso em: 22 out. 2014.

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. Documento base para 
gestores e trabalhadores do SUS, 2008. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_
sus_4ed.pdf>. Acesso em: 22 out. 2014.

______. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0682_24_04_2013.html>. Acesso em: 21 
out. 2014.

SANTOS FILHO, Serafim B. et al. O uso do apoio institucional na 
reorganização do modelo de gestão e construção de unidades de produção 
no IFF/ FIOCRUZ, 2014. Disponível em: <http:// www.academia.
edu/10286562>. Acesso em: 23 out. 2014.

 





OS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE SENDO APLICADOS COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO NO TRABALHO

131

Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina*

Os Núcleos Municipais de Educação Permanente  
em Saúde sendo aplicados como Instrumento  

de Gestão no Trabalho

FErnando dE tolEdo Barros WEndhausEn1

ana maria martins Cruz2

maria dE Fátima dE souza rovaris3

WaltEr viCEntE gomEs Filho4

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho relata a experiência de criação dos Núcleos Municipais 
de Educação Permanente em Saúde no Estado de Santa Catarina (SC). 
Sendo primeiramente na Região de Saúde da Grande Florianópolis e 
Carbonífera.  Atendendo ao Plano Diretor de Regionalização (PDR, 
2002), ao Pacto de Gestão (BRASIL, 2006a, 2006b, 2007b) e a Portaria 
GM/MS nº 1.996/07 (BRASIL, 2007) desenvolveu em 2007 um processo 
de estruturação das Comissões Intergestores Regional (CIR) e Comissões 
Permanentes de Integração Ensino/Serviço (CIES), que se organizaram em 
torno dos antigos Pólos de Educação Permanente em Saúde (EPS), com a 
formação de 15 CIR e com 15 (CIES), conforme deliberações da Comissão  
 
 
* Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina- rua: Esteves Junior, 390, Florianópolis SC, telefone: 48 – 32121682.  Email: 

<deps@saude.sc.gov.br>.
1 Psicólogo (UFSC), Especialista em Psicopedagogia(UNISUL), Servidor da Secretaria de Estado de Saúde, atualmente na Divisão de 

Educação Permanente em Saúde/DEPS/SES, coordenador do CIES Estadual e membro do Colegiado Estadual de Humanização de 
SC. Email: <dep@saude.sc.gov.br>.

2 Enfermeira (UCS/RS), Naturóloga (UNISUL/SC), Servidora da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, membro do Colegiado 
Estadual de Humanização de Santa Catarina, atualmente na Divisão de Humanização da Diretoria de Educação Permanente em 
Saúde/SES. Email: <anacruz@saude.sc.gov.br>.

3 Ciências Sociais e Administradora (UFSC), Especialista em Administração Hospitalar(UNISUL/SC), Preceptores dos SUS(Sírio 
Libanês/SP) e Gestão de Pessoas (UFSC). Mestranda (UFSC). Apoiadora da PNH do MS (FIOCRUZ/RJ). SES Santa Catarina, Membro 
do Colegiado Estadual de Humanização de Santa Catarina, atualmente na Divisão de Educação Permanente em Saúde/DEPS/SES e 
formadora do curso EPS em movimento do MS. Email: <fatimarovaris@hotmail.com>.

4 Administrador (UDESC/SC), Mestrado( UDESC/SC) Doutorando (UFSC), atualmente Diretor da Diretoria de Educação Permanente em 
Saúde/SES. Email: <professor.wg@gmail.com>.



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

132

Intergestores Bipartite (CIB) no 127/CIB/07 e 225/CIB/07 (COMISSÃO 
INTERGESTORES..., 2007a; 2007b).

O processo de implementação do Plano Diretor Regional (SANTA 
CATARINA, 2008) mostrou a necessidade de revisão de algumas CIR (SC/
SES, 2008). Assim, a CIB no uso de suas atribuições, homologou a partir 
das Deliberações 079/CIB/09 e 205/CIB/09 (SANTA CATARINA, 2009) a 
criação da 16a CIR e da 16ª CIES. Atualmente, o Estado de Santa Catarina 
está constituído por 16 Comissões Intergestores Regionais (CIR) e 16 
Comissões Permanentes de Integração Ensino/Serviço (CIES) e 16 Regiões 
de Saúde, abrangendo todas as macrorregiões de saúde e consequentemente 
todos os 295 Municípios.

A gestão da Política Nacional da Educação Permanente de Saúde 
(PNEPS), em SC é coordenada por meio da Diretoria de Educação 
Permanente em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (DEPS-SES), a qual 
possui a Divisão de Educação Permanente, que tem como atribuição direta 
a articulação e condução da política em âmbito estadual. No II Seminário 
Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que ocorreu no mês de 
agosto de 2010, foi instituída a CIES Estadual, implantada com regimento 
próprio e com agenda de reuniões com periodicidade mensal.  A CIES 
Estadual é compreendida como uma câmara técnica da CIB e configura-se 
como um espaço de intercâmbio de experiências e decisões relativas às ações 
de EPS entre as 16 CIES, em nível estadual; é composta pelos articuladores 
das 16 CIES de SC, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde dentre eles 
representantes da Escola de Saúde Pública, da Escola de Formação em 
Saúde (EFOS), assim como representantes da Escola Técnica de Blumenau, 
representantes das Universidades, representante do Conselho Estadual de 
Saúde, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde (COSEMS). O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 
1990, 2011) que dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências. Define uma Região de Saúde como espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infra-instrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde. Sendo o foco a gestão organização e desenvolvimento dos processos 
de formação, capacitação e de EPS em cada uma das regiões de saúde, 
estabelecendo entre suas metas da Gestão do trabalho implantar e pactuar 
as diretrizes para políticas de educação e gestão do trabalho que favoreçam 
o provimento e a fixação de trabalhadores da saúde, no âmbito municipal, 
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notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a 
implantação de ações estratégicas para a Atenção Básica (AB).

As Secretarias Municipais e Estadual de Saúde necessitam cultivar 
esforços para a criação e ou fortalecimento de estruturas de gestão de 
pessoas, objetivando cumprir um papel indutor de mudanças, tanto no 
campo da gestão do trabalho, quanto no campo da educação em saúde; 
todo município precisa formular e promover espaço de discussão da gestão 
da EPS e métodos relativos à mesma, orientados pela integralidade da 
atenção à saúde, promovendo diretamente a cooperação com o estado, 
com os municípios da região e com a União, processos conjuntos de 
educação permanente em saúde; para o redimensionamento da gestão/
atenção há uma necessidade de transformação constante do funcionamento 
dos serviços e dos processos de trabalho das equipes, exigindo de seus 
atores (gestores, trabalhadores e usuários), maior capacidade de análise, 
intervenção e autonomia para o estabelecimento de saúde de práticas 
transformadoras. Diante deste contexto criação destes Núcleos municipais 
de EPS no Estado entra na circunstância de transformação das práticas 
profissionais e da organização do trabalho e da gestão. Outro pressuposto 
importante da EPS dentro de seus Núcleos é o planejamento/programação 
educativa ascendente, em que, a partir da análise coletiva propostas pela 
formação na mudança dos processos de trabalho, onde identificamos os nós 
críticos (de natureza diversa), a serem enfrentados na gestão/e ou atenção 
e possibilitando assim a construção de estratégias contextualizadas que 
promovam o diálogo entre as políticas gerais e a singularidade dos lugares 
e das pessoas, estimulando experiências inovadoras na gestão e dos serviços 
de saúde e do cuidado. Então acreditamos que a implantação destes NEPS 
transformará a forma de gestão em saúde.

No âmbito do PMAQ e AMAQ e futuramente do COAP a inclusão da 
EPS como uma de suas dimensões estruturantes está associada à necessidade 
de se estimular a problematização do cotidiano pelas equipes da AB e pela 
gestão local, buscando aumentar a capacidade de análise e intervenção dos 
profissionais de saúde de gestores perante das suas demandas concretas. 
Diante do exposto a Região de Saúde da Grande Florianópolis implementou 
a criação dos Núcleos de EPS nos 22 municípios da região, com o objetivo 
de fortalecer as ações de EPS, visando favorecer a integração ensino-
serviço, consolidando o desenvolvimento de ações descentralizadas de EPS, 
propiciando um espaço permanente de articulação da Rede de Atenção 
em Saúde em seus múltiplos eixos temáticos. A proposta de criar estes 
espaços de discussão reforça o compartilhamento das ações de formação 
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e gestão do trabalho onde um grupo de trabalhadores, gestores e usuários 
estão interligados buscando soluções e inovações para as ações de saúde 
no seu município. Estes Núcleos criados na Região provocaram ações 
empreendedoras que foram vista pelos demais municípios catarinenses, 
como sendo uma forma de tomada de decisão com todos os atores envolvidos 
no processo de trabalho. Acreditamos que com a formação e conhecimento 
amplo das diversas ações do espaço de trabalho gera um favorecimento de 
tomada de decisão para o gestor poder investir nas ações de intervenção.  
Nestes espaços são fomentadas opiniões diferentes do sistema de saúde, 
proporcionando uma visão multiprofissional com resultados voltados à 
melhoria da gestão do trabalho aonde estes atores chegam a um consenso 
e se comprometem com o andamento das ações propostas no município. 
Diante do exposto acreditamos que os núcleos de EPS são importante 
ferramenta de gestão do trabalho, para a efetivação e o fortalecimento do 
SUS em nível de gestão.

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Criação dos Núcleos Municipais de Educação Permanente em Saúde 

(NMEPS), a proposta iniciou-se com as CIES da Grande Florianópolis e 
Carbonífera. Iremos relatar o processo ocorrido na Região da Grande 
Florianópolis que motivou transformar este resultado em uma experiência 
a nível estadual. Na região iniciamos com a realização de uma oficina com 
os 22 municípios em 2011, com o objetivo de mostrar a importância da EPS 
como fator de mudança de gestão do trabalho, pois cada um é conhecedor de 
sua realidade e poderia fomentar mudança de processo de trabalho. Como 
resultado da oficina decidiu-se criar um grupo condutor na CIES da região, 
para elaborar materiais e assessorar os municípios na criação dos NMEPS, 
foram realizadas visitas nos municípios com gestores, trabalhadores que 
estavam na oficina e demais atores interessados na proposta. Nesta visita 
foi apresentada a ideia de formação dos NMEPS, entregue o material de 
apoio e sugerido algumas formas de implantação, após as visitas verificou 
que 80% deles aderiram à proposta de formação dos seus Núcleos. Em 2012 
realizamos a II oficina com a proposta de avaliamos os resultados desta 
implantação. Em virtude dos excelentes resultados a sugestão foi apresentada 
na reunião da CIES Estadual. O grupo consenso expor esta proposta no 
Seminário da CIES no Estado como experiência exitosa onde foi sugerida a 
dispersão deste projeto a nível estadual, nas 16 regiões de saúde. Atualmente 
são sete regiões que já levaram a discussão para implantação dos NMEPS, 
(Figura 1), que são: Grande Florianópolis, Meio Oeste, Alto Vale do Itajaí, 
Carbonífera, Serra Catarinense, Norte e Médio Vale do Itajaí. No Meio 
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Vale os atores utilizaram a proposta articulando a EPS com a Política de 
Humanização, formando o Núcleo de Educação Permanente em Saúde e 
Humanização (NEPSHU).  Foi criado um grupo estadual com o objetivo de 
assessorar a criação do NMEPS e Humanização no estado, com a perspectiva 
de mudança no processo de trabalho na atenção e gestão do SUS.

Figura 1 
Mapa das Regiões com Núcleos Municipais de Educação Permanente

             Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Objetivos: Fomentar a criação de NMEPS e Humanização, 
sensibilizando e assessorando as 16 CIR/CIES Regionais, para 
instrumentalizar a gestão do trabalho no SUS.

3 RESULTADOS 

Implantação dos NMEPS em sete regiões, sendo que estes aplicados 
são estilizados como instrumento de gestão no trabalho. A proposta para 
o ano de 2015 é efetivarmos em todos os 295 municípios catarinenses e 
articulados com a Política de Humanização. O trabalho que está sendo 
realizado por estes Núcleos através de discussões dos diferentes atores em 
roda com horários específicos durante a semana garantida em portaria 
municipal, tem instrumentalizado a gestão na tomada de decisões e está 
permitindo as ações de EPS nos municípios. A presença do gestor no 
NMEPS é de fundamental importância, pois, estes funcionam como um 
grupo co- gestor e institui espaços para reflexão das ações desenvolvidas, 
proporcionando maior participação e co-responsabilização entre diferentes 
atores. Diante do exposto, a qualidade na assistência à saúde e a humanização 
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dos serviços têm ocupado espaço na agenda da gestão como meta prioritária 
para a consolidação da gestão do SUS. Assim podemos dizer que os NMEPS 
têm um papel fundamental na gestão, pois são agentes de transformação e 
originam ferramentas e auxiliam os gestores nas práticas diárias e propiciam 
a ponderação das críticas da gestão, sendo por si só, um processo educativo 
aplicado ao trabalho, possibilitando mudanças nas relações, nos processos, 
nos atos de saúde e nas pessoas e uma melhor articulação para dentro e 
para fora das instituições. Outro resultado importante deste movimento 
foi à fundação da escola de saúde na cidade de Palhoça, região da grande 
Florianópolis, com a criação do NMEPS, foi detectada a necessidade de ter 
uma escola que atendesse a demanda de EPS do seu município, objetivando 
assim a melhoria na gestão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta proposta de unir o NMEPS e fazer o NEPSHU veio ao encontro 
das necessidades de aperfeiçoar a integração e efetivação da gestão, como 
mecanismo de mudança processo de trabalho, conciliando a formação dos 
profissionais de saúde, com a co-responsabilização das ações na gestão 
do trabalho para estabelecermos um desenvolvimento das atividades em 
parcerias e co-responsabilidades, ampliando ações e pactuando soluções 
dentro de uma lógica de co-gestão. Onde todos os envolvidos atuam 
na expectativa de fazer o SUS que da Certo. Os Núcleos propiciam a 
participação de todos os profissionais respeitando seus conhecimentos e 
ampliando os espaços de aprendizagem no próprio local de trabalho. Um 
dos fatores importantes desta proposta é a reflexão crítica dos processos 
de gestão do trabalho, e o compartilhamento das ações de transformação, 
construindo soluções coletivas. 
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Gestão Regional – CGR, fique sem sua referência a uma Comissão 
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Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Mato Dentro – MG*

Mudando a qualidade de atenção em Conceição  
do Mato Dentro/MG: Novas visões, Novas Práticas

thamirEs Cristina PErdigão rodriguEs1

luCianE marCEllE CastElar PirEs2

Paulo sérgio da silva3

1 INTRODUÇÃO
Com a Regulamentação do SUS através da promulgação das Leis 

Federais 8.080/90 (BRASIL, 1990a), que dispões sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e 8.142/90 (BRASIL, 1990b), 
que trata da participação da comunidade na gestão do SUS, assim como, 
das transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde, a organização da saúde no país passa por um processo de mudanças 
significativas, marcadas pela descentralização dos serviços, mediante 
participação das três esferas de Governo (União, Estados e Municípios), 
além do setor privado, com o qual o Estado passa a celebrar contratos e 
convênios.

Estas medidas visam garantir os princípios fundamentais do SUS 
(BRASIL, 1990a), a serem considerados em relação à organização da ‘atenção 
á saúde’, como o princípio da universalidade, pelo qual o SUS deve garantir 
o atendimento de toda a população brasileira; o princípio da integralidade, 
pelo qual a assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos; e o 
princípio de equidade, pelo qual esse atendimento deve ser garantido de 
forma igualitária, porém, contemplando a multiplicidade e a desigualdade 
das condições sócio-sanitárias da população.

* Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Mato Dentro – Rua José Sena, 51, Centro. Telefone: (31) 3868-2637 E-mail: 
<atencaobasicacmd@yahoo.com.br>.

1 Fisioterapeuta, Coordenadora de Atenção Básica, <thamiresperdigao@hotmail.com>.
2  Enfermeira, Coordenadora Policlínica Municipal de Saúde, <marcellecastelar22@yahoo.com.br>.
3 Enfermeiro, Coordenador Saúde Mental, <paulosilvaenfermagem@yahoo.com.br>.
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Neste sentido, a discrepância entre a qualidade dos serviços oferecida 
às/aos usuárias/os que procuram as unidades básicas de saúde e a capacidade 
potencial de resposta dos profissionais apontam para a necessidade de 
implantar estratégias que tornem o atendimento mais qualificado, voltado 
às necessidades das pessoas e que contribuam na organização do processo 
de trabalho.

Baseado na ênfase sobre a/o usuária/o, Margarita Díaz e Daniel 
Thompson desenvolveram em 1991 um modelo de atenção em cinco passos 
(Figura 1) que pode ser utilizado em qualquer interação provedor/usuário/a 
independentemente das condições do serviço e do tempo disponível dos 
profissionais que realizam o atendimento. Esse modelo foi testado no Peru e, 
posteriormente tem sido implementado em vários países da América Latina.  
A Reprolatina incorporou esse modelo nos seus cursos de capacitação como 
uma estratégia para melhorar a qualidade de atenção dentro das limitações 
de tempo do setor público de saúde. 

Figura 1 
Cinco passos de um modelo de atenção

PASSO 1 PASSO 2 PASSO3

PASSO 4 PASSO 5

Estabelecer uma 
relação cordial com 

as/os usuários/os

Identificar as 
necessidades das/

dos usuárias/os

Responder às 
necessidades das/

dos usuárias/os

Verificar a 
compreensão das/

dos usuárias/os

Manter uma 
relação cordial com 

as/os usuárias/os

Fonte: Manual de Capacitadores/as: a adolescência e a saúde sexual  
             e reprodutiva: novas visões, novas práticas (Díaz, 2014).

A utilização do modelo em muitos serviços com condições muito 
diferentes tem demonstrado que, mesmo com limitações do tempo 
disponível para entregar o serviço, é possível oferecer um atendimento de 
qualidade desde que se adquiram e se desenvolvam algumas habilidades que 
são fundamentais para trabalhar com o modelo.

Em Conceição do Mato Dentro, no projeto de melhoria da qualidade 
de atenção em Saúde Sexual e Reprodutiva, foi implantado este modelo 
de atenção, como componente fundamental de um pacote de intervenções 
inovadoras com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção em saúde 
no município.
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A equipe de Conceição do Mato Dentro foi capacitada pela 
Reprolatina e recebeu um manual de capacitação, que inclui o modelo de 
atenção de 5 passos) para poder replicar a capacitação com as equipes de 
saúde do Município, qual foi utilizado nas capacitações realizadas.  

A principal justificativa para incorporar este componente no projeto 
foi a necessidade de oferecer serviços de saúde que, além de contar com 
profissionais tecnicamente bem preparados, fossem acolhedores, capazes de 
dar uma atenção cordial e humanizada, que respeite os direitos das usuárias/
os, que promovesse uma boa relação entre o ou a usuária dos serviços com 
os/as provedores/as de saúde.  Essa empatia que se buscava deveria criar uma 
excelente relação entre os serviços e a população, aumentando a procura 
dos serviços.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A Oficina de Qualidade de Atenção à Saúde foi instalada após os 

atores envolvidos participarem de uma capacitação para capacitadores/as 
feita pela ONG Reprolatina em consonância com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Conceição do Mato Dentro/MG. A ideia de capacitadores/as é 
para a sustentabilidade, já que o município fica com as competências técnicas 
locais construídas, dessa forma abrangem a função de multiplicadores do 
aprendizado na melhoria do acesso e da qualidade de atenção em saúde.

Com o objetivo de responder as necessidades, demandas e 
representações da população, em determinada sociedade e em certo tempo 
e que consistem num conjunto de atividades cujo propósito primário é 
promover, manter e restaurar a saúde dessa população, decidiu-se abranger 
todos os departamentos de saúde do município. À vista disso, os profissionais 
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Hospital, Policlínica, Pronto 
Atendimento (PA), ESF, NASF, Centro de Reabilitação, Farmácia, CAPS, 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica puderam ser capacitados como agentes 
transformadores dentro do serviço de saúde.

Foram realizadas oficinas para os/as profissionais da rede básica de 
saúde acima citados, por meio de metodologia participativa inspirada no 
pensamento de educador Paulo freire. Todos os/as participantes trabalharam 
muito ativamente em um ambiente de grande colaboração e praticaram 
as técnicas aprendidas na oficina utilizando técnicas de interpretação de 
diferentes roles (dramatizações).

Inicialmente há uma negociação de um calendário de oficinas entre os/
as capacitadores/as, em seguida as oficinas são agendadas, com comunicação 
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prévia mediante convocação por convite nominal. Os encontros eram 
realizados com departamentos distintos, a fim de promover a socialização 
dos servidores bem como abranger maior discussão sobre o tema.

As oficinas eram compostas de: apresentação do objetivo do projeto, 
dinâmica de apresentação, chuva de ideias sobre qualidade de atenção e 
humanização, explicação e demonstração do modelo de qualidade de 
atenção, prática integrativa sobre comunicação e encerramento com a 
promoção de trabalho em equipe.

2.2 Ações Desenvolvidas
Realizaram-se oficinas educativas com o tema: Um modelo para 

melhorar o acesso e a qualidade de atenção. Nesse processo foram 
capacitados em média 150 profissionais de setores diversificados, com o 
objetivo de articular uma rede de promoção e prevenção à saúde.

Entre as ações desenvolvidas destacamos:
- Articulação junto a ONG Repolatina e SMS para que as decisões 

sejam desenvolvidas em parceria;
- Elaboração de Projeto para Capacitação dos trabalhadores de 

diversos setores da área da saúde do município de Conceição do Mato 
Dentro;

- Preparação de conteúdo, para elaboração das oficinas, acrescentando 
conteúdo temático sobre a situação de saúde de cada setor;

- Aplicação de questionário para verificação de satisfação, sugestão e 
reclamações quanto ao serviço nas unidades de saúde.

2.3  Potencial da Iniciativa
A participação dos/as provedores/as de saúde provocou mudanças 

importantes de atitude e comportamentos que além de melhorar a qualidade 
da atenção prestada a toda a comunidade usuária dos serviços, contribuiu 
a melhorar o relacionamento entre todos, melhorando também o ambiente 
de trabalho e fomentou uma maior colaboração e trabalho em equipe.

Embora os encontros da Oficina de Qualidade de Atenção à Saúde 
tenham acontecido em todos os setores de saúde do município, dentro de 
uma discussão democrática entre os participantes, a cada dia aumenta a 
necessidade de atualização da agenda de oficinas. Dessa forma, há demandas 
dos trabalhadores para composição de novas questões, tais como:

- Implantação de novas dinâmicas na organização da oficina de forma 
que os participantes se integrassem mais, e que os objetivos da oficia sejam 
cumpridos;

- Fortalecer a política de educação permanente da Secretaria de 
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Saúde com o propósito de aumentar os encontros para que os resultados 
das oficinas sejam mais efetivos;        
2.4  Caráter Multiplicador

A equipe inicial foi capacitada como capacitadores/as para assegurar 
um processo de capacitação continuo e assim garantir a sustentabilidade do 
processo. O caráter participativo e democrático do processo permite que 
todos e todas possam adquirir a capacidade de contribuir à multiplicação 
do processo, capacitando, formal ou informalmente outros membros das 
equipes de saúde.  A implementação do modelo de atenção leva a uma 
interação muito mais cordial entre provedores e usuários e usuárias, o que 
redunda numa melhor comunicação que contribui muito a fazer os serviços 
mais efetivos. Além disso, é possível atender com boa qualidade as usuárias 
e usuários num tempo menor.

3 RESULTADOS 
Qualidade é um conceito que implica juízo de valor, consequentemente 

é dinâmico, envolve muitas variáveis. A qualidade é a maneira como 
os serviços de saúde atendem as usuárias e usuários, pode ser avaliada 
considerando diferentes perspectivas: a das usuárias/os, a dos/as provedores/
as e dos gestores. Essas características fazem que os padrões para avaliar 
qualidade não possam ser universais, nem imutáveis.

Um serviço de saúde de boa qualidade tem que oferecer um 
atendimento que faça que a pessoa se sinta bem, sinta que a atenção é um 
direito dela e que os profissionais de saúde, estão dispostos a atendê-la 
e ajudá-la para que ela fique à vontade e satisfeita com a atenção que é 
dispensada. Um serviço de saúde de boa qualidade tem que ser organizado 
levando em conta, principalmente as características e necessidades das/dos 
usuárias/os.

Os resultados quantitativos mais evidentes são o aumento da 
demanda de atenção pela comunidade e a adesão não só aos tratamentos 
e cumprimento dos controles dos métodos anticoncepcionais, bem 
como numa maior adesão ao uso de medicamentos de controle e outros 
tratamentos de especialidades.

Também houve importantes resultados qualitativos.  Desde a 
implantação do modelo, as mensagens colocadas pelos e pelas usuárias nas 
caixas colocadas nos serviços, que habitualmente continham só queixas, 
passaram a ter mensagens com elogios e desejos de que os serviços 
continuassem tendo essas características implementadas depois das oficinas.

Esse tem sido talvez o resultado mais importante da implantação do 
modelo. A população que sempre se queixa das deficiências dos serviços, 
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passou a avaliar de maneira diferente o atendimento recebido, pelo simples 
fato de receber um atendimento personalizado, cordial e que demonstra 
que o trabalho está orientado a educar, empoderar e ajudar à população a 
cuidar da sua saúde, e não só a cuidar das doenças.

4 CONCLUSÕES
Um serviço de saúde de qualidade precisa oferecer um atendimento 

que faça com que o/a usuário/se sinta bem, reconheça que a atenção é um 
direito seu e que os profissionais de saúde, estão dispostos a lhe atender 
e tentar resolver os seus problemas, gerando satisfação com a atenção 
recebida.

A implantação do modelo demonstrou como mudanças de atitude, 
passando de uma atitude impessoal e autoritária a uma atitude cálida, 
acolhedora, cordial e genuinamente centrada nos direitos e nas necessidades 
das e dos usuários pode fazer toda a diferença.

A melhor atenção significou também num aumento das consultas. 
Dessa maneira podemos afirmar que houve um aumento das usuárias que 
consultam por planejamento familiar, que é uma das metas do milênio, a 5b 
que é melhorar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva.

Existe agora o compromisso de manter esse nível de qualidade da 
atenção e tratar de manter uma atitude de contínua vigilância da qualidade, 
recapacitando as pessoas que diminuam o rendimento e capacitando ao 
pessoal novo que se incorpore à equipe. 
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Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara – CE*

Plano de Cargos e Carreiras e Salários da Saúde  
de Jaguaribara-CE: Resultado de Muitas Lutas

vanuza CosmE rodriguEs1

João Paulo FErnandEs lEitE2

raimundo PaCoal quEiroz ChavEs3

FranCimonEs rolim dE alBuquErquE4

maria das CandEias dantas CarnEiro5

FranCisCo valdEYrton CarnEiro6

FranCisCa izaina diogEnEs7

lídia maria FErnandEs nEgrEiros8

PotivEa BEzErra maia9

daniEl FErnandEs PEixoto10

maria ivanlEidE CarnEiro dE quEiroz11

ElisangEla lEitE12

maria da ConCEição CavalCantE PEixoto13

1 INTRODUÇÃO

Construída no Vale do Jaguaribe no interior do Ceará, a 250 km 
de Fortaleza, a cidade de Nova Jaguaribara foi a primeira do Estado a ser 
planejada com toda uma infraestrutura. A cidade nova recebeu os habitantes 
da “velha” Jaguaribara. O motivo: a construção do Açude Castanhão, a 
maior obra hídrica do Estado do Ceará.

  
*  Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara  – Travessa São Goncalo, S/N, Centro, Jaguaribara-CE. CEP: 63.490-000 Telefone:  

 88-35684538, email: <secsaudejbara@gmail.com>.
1  Enfermeira, Enfermeira Platonista, <vanusacosme@gmail.com>.
2  Matemático , Presidente do Sindicato do Trabalhadores, <mrjoao@hotmail.com>.
3  Técnico de Endemias, Coordenador de Endemias, <secsaudejbara@gmail.com>.
4  Enfermeira, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribe, <francimonesenfa@hotmail.com>.
5  Biológa, Secretária Municipal de Saúde de Jaguaribara, <candeiasdantas@yahoo.com.br>.
6  Tecnologo em Saneamento Ambiental, digitador, <secsaudejbara@gmail.com>.
7  Técnica de Enfermagem, Técnica de Laboratório, <secsaudejbara@gmail.com>.
8  Acadêmica de Administração, digitadora, <secsaudejbara@gmail.com>.
9  Enfemerira, Enfermeira da Estratégia Saúde da Família, <secsaudejbara@gmail.com>.
10  Odontólogo, Odontólogo da Estratégia Saúde da Família, <secsaudejbara@gmail.com>.
11  Técnica de Higiene Bucal, Auxiliar do Sindicato, <secsaudejbara@gmail.com>.
12  Assistente Social, Auxiliar do Sindicato, <secsaudejbara@gmail.com>.
13  Enfermeira, Coordenadora da Atenção Básica, <enfa.peixoto@gmail.com>.
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O município de Jaguaribara - CE está localizado no baixo Jaguaribe 
e adscrito na 10ª Região de Saúde de Limoeiro no Norte.  Conta com uma 
população de 10.892 habitantes, segundo estimativas do Censo 2013 (IBGE, 
2013). A economia do município baseia-se no comércio, na agropecuária e 
na piscicultura.

Jaguaribara adotou um modelo de saúde priorizando a prevenção e 
voltado para a Vigilância a Saúde. A unidade da saúde e a porta de entrada 
preferencial do sistema, responsável pela saúde da população adstrita. 
Proporcionando um atendimento integral a saúde do indivíduo.

O Município tem sua Atenção Básica à Saúde organizada segundo as 
diretrizes da Estratégia Saúde da Família. A Atenção Secundária é prestada 
através do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima.  Existe pactuação 
ainda com Hospital Deoclécio Lima Verde, em Limoeiro do Norte, para 
clínica médica, cirúrgica e traumo ortopedia. A Atenção Terciária à Saúde é 
referenciada para a capital Fortaleza.

O Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS é uma luta que vem 
sendo discutida na maioria dos municípios, em especial no âmbito do SUS. 
Essa realidade é motivada pela existência de trabalhadores de saúde, em 
sua grande maioria, desenvolve suas atividades em nível precário, além de 
irregularidades trabalhistas que vão desde contratação temporária até a falta 
de uma política salarial definida. O município de Jaguaribara, através de sua 
gestão juntamente com o sindicato dos trabalhadores da saúde enveredou 
na luta pela garantia do PCCS dos trabalhadores da saúde.

O ano de 2013 foi marcado por sucessivas discussões, as quais 
culminaram com a aprovação do PCCS dos trabalhadores da saúde em 
fevereiro de 2014.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado          

No quadro de funcionários permanentes da Secretaria Municipal de 
Saúde estão lotados em média 150 trabalhadores. Durante o ano de 2013 
houve uma intensa mobilização entre gestores, trabalhadores da saúde e de 
representantes do sindicato dos trabalhadores municipais.

Foram sucessivas reuniões, assembleias, acordos, leituras, 
negociações, os quais tinham como pauta a implantação do PCCS dos 
trabalhadores da saúde do município em tela. Essa situação desencadeou 
uma busca intensa dos profissionais em lutar pela aprovação do referido 
plano, pois os benefícios seriam para a maioria dos trabalhadores, além de 
melhorar a qualidade dos serviços de saúde.
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Diante de tantas idas e vindas, construções e reconstruções, o PCCS 
dos trabalhadores da saúde do município de Jaguaribara foi finalizado 
e assinado em fevereiro de 2014, através da Lei n° 845/2014, de 19 de 
fevereiro de 2014, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos do Quadro Permanente da Secretaria Municipal da Saúde e dá 
outras providenciais.  O PCCS dos trabalhadores da saúde já esta efetivado/
implantado desde fevereiro de 2014 (JAGUARAIBARA, 2014).

Certamente já se percebe o impacto dessa aprovação, uma vez que 
os trabalhadores da saúde e a gestão da secretaria municipal de saúde já 
tem um plano de educação permanente em saúde que possa oportunizar 
os profissionais de se capacitar, além de contribuir para a melhoria da 
qualidade dos serviços de saúde prestados no município em questão. Vale 
ressaltar que o impacto na folha de pagamento gerou um aumento de R$ 
23.000 no ano de 2014, o que não impossibilitou a efetivação do plano.

2.2 Ações Desenvolvidas
Desde o ano de 2008 que há uma negociação de profissionais 

juntamente com o sindicato de servidores públicas em busca da aprovação do 
PCCS. A partir daí se organizou uma comissão formada por profissionais de 
saúde intermediada pelo sindicato dos servidores públicos, onde se passou 
a negociar a construção do PCCS junto à gestão municipal.  E necessário 
salientar que a gestão nessa época não aderiu ao movimento.

Houve uma intensa mobilização através da sensibilização de situação 
de trabalho dos profissionais, incentivando a todos e garantindo a equidade 
de oportunidades e desenvolvimento profissional em carreiras.

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 sindicato, onde era posteriormente, encaminhado para a gestão 
discutir.

Mediante a falta de apoio nas gestões anteriores, os profissionais se 
organizaram para aderirem a medidas mais radicais, como a possibilidade 
de uma paralisação entre os servidores públicos da saúde. Perante a ameaça 
a gestão se sensibilizou, passando a discutir com mais interesse as causas dos 
trabalhadores. Nesse momento o PCCS passa a ganhar mais destaque nas 
mesas de negociação de saúde do município.

O ano de 2013 foi marcado por sucessivas mesas de negociações, 
assembleias, acordos, leituras, as quais são entendidas como uma 
sistemática de tratamento de conflitos e encaminhamentos de demandas 
administrativas decorrentes das relações de trabalhos estabelecidas, ou seja, 
foram momentos de gerenciar os conflitos do trabalho que interferem na 
qualidade dos serviços públicos prestados a população.
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Essa situação desencadeou uma busca intensa dos profissionais em 
lutar pela aprovação do referido plano, pois os benefícios seriam para 
a maioria dos trabalhadores, além de melhorar a qualidade dos serviços 
de saúde. Por último foi realizado um grande momento com gestores 
municipais, conselho municipal de saúde, trabalhadores da saúde onde 
foi revisto todo o plano sistematizado motivando a aprovação da gestão e 
conselho municipal.  Essas negociações culminaram com a aprovação do 
PCCS dos trabalhadores da saúde do município de Jaguaribara em fevereiro 
de 2014. Há de se lembrar de que o PCCS se firma com uma luta de 06 
anos, intensificada no ano de 2013 pelo apoio da gestão.

2.3 Potencial da Iniciativa
Não é novidade que a saúde pública passa por inúmeros problemas, 

comprometendo a qualidade da atenção e da gestão, dentre eles, destaca-
se a carência da valorização aos profissionais de saúde, estes, por sua vez, 
representam a força propulsora capaz de transformar os serviços de saúde, 
pois são as atitudes, as formas de pensar e agir bem como as motivações 
interpessoais desses personagens que influenciarão na melhor qualidade da 
saúde, ou seja, uma assistência humanizada, contextualizada que valoriza 
o paciente, suas necessidades e todos os outros mecanismos hábeis de 
melhorar a atenção.

Entrementes, para que os profissionais de saúde se sentissem 
estimulados e encorajados para mudar e contribuir com a melhora do 
sistema de saúde, faz-se cogente a valorização de todos os profissionais que 
fazem parte do sistema de saúde.

O município apresentava um quadro de profissionais insatisfeitos com 
a realidade da classe, apontando para condições estruturais inadequadas, 
valores de salários baixo, falta de capacitações e estímulo como um todo à 
categoria.  

Muitos foram os motivos que estimularam os trabalhadores da saúde 
a lutarem pelo PCCS, entre eles a vontade de conseguir, por direito e por 
lei, melhores condições de trabalho, salários mais justos e com possibilidade 
de crescimento mediante a qualificação profissional, esta norteada pela 
educação permanente em saúde que a partir do PCCS passa a ser objetivo 
de todos os profissionais e um compromisso de gestão.

2.4 Caráter Multiplicador
O PCCS apresenta um caráter interdisciplinar e multiprofissional, ou 

seja, é produto de ideias e pensamentos plurais ao abraçar os desígnios de 
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todos os profissionais, ao mesmo tempo torna-se singular, por representar 
a vontade de uma classe que almeja mudanças.

Dessarte, o PCCS configura-se como dinâmico, isto é, abre caminhos 
para o reconhecimento do profissional através das qualificações alcançadas, 
possibilitando a progressão de nível e de salário. Portanto, para que o PCCS 
fosse aceito, foram necessárias várias negociações para que os novos gastos 
no setor saúde fossem, antes de tudo, estudados, planejados e analisados por 
todos os envolvidos no processo (trabalhadores, gestores e representantes 
do sindicato), sem comprometer, negativamente,          os recursos destinados 
à saúde.

Entende-se que este plano, traz uma construção planejada dos direitos 
dos trabalhadores da saúde, tendo a coletividade como ponto de partida 
para intermediar, planejar e efetivar avanços nos processos de trabalho 
dos profissionais de saúde do município de Jaguaribara. Lembrando que 
os impactos financeiros foram planejados, negociados e aceitos tanto por 
profissionais, quanto por gestão municipal, tornando viável a implantação 
de fato do PCCS.

Esse PCCS já foi divulgado em congressos, bem como serviu de 
modelo para outros municípios da Região, a exemplo, o município de 
Jaguaretama.

Portanto, a idéia de divulgação do PCCS da saúde esta sendo 
amplamente disseminado, por entender que os trabalhadores da saúde 
precisam ter condições dignas de trabalho em todo o país. 

3 RESULTADOS

Após anos de luta, finalmente o PCCS foi aprovado e implantado na 
Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara-CE. Todos os envolvidos 
ficaram satisfeitos com o plano, tendo em vista a importância da valorização 
dos trabalhadores da saúde para a construção de um Sistema Único de Saúde 
universal, equânime e de qualidade para todos.

Foi reconhecimento de todos os trabalhadores que a luta foi árdua, 
mas que tivemos sucesso, após várias mesas de negociações, indiferenças 
com a gestão e o desgaste de enfrentar esse grande desafio.

É salutar enfocar que a gestão da saúde também se sentiu feliz com 
essa conquista por entender que os serviços de saúde serão prestados com 
maior dedicação e empenho, onde a população será o maior beneficiado 
com a assistência prestada por profissionais satisfeitos e capacitados.
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4 CONCLUSÃO

O percurso foi longo, mas o PCCS está efetivo no município, 
oportunizando o crescimento profissional dos servidores da saúde do 
município. Constitui-se enquanto uma vitória para os trabalhadores da 
saúde de Jaguaribara, 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.

Essa conquista certamente irá refletir na qualidade dos serviços 
de saúde prestado pelos profissionais em tela, uma vez que profissionais 
capacitados e dedicados devem desempenhar suas funções com mais 
conhecimento, amor e responsabilidade.
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1 INTRODUÇÃO 

A comunicação é o processo de dividir informações, pensamentos e 
sentimentos entre pessoas através da fala, escrita ou linguagem corporal. 
Os objetivos da comunicação efetiva incluem a criação de uma percepção 
comum, mudança de comportamentos e aquisição de informação, uma 
vez que o conteúdo transmitido seja recebido e entendido por alguém da 
maneira que era pretendido. No modelo básico de comunicação, quem 
envia a mensagem é o comunicador e quem a recebe é o receptor, que pode 
ser uma pessoa ou um público inteiro, para que a mensagem seja transmitida 
devem ser utilizados efetivos canais de comunicação (SHIMP, 2002).

Após a transmissão da mensagem, o feedback transmitido pelo 
receptor ajuda o comunicador a determinar como o receptor interpretou a 
mensagem e como ela pode ser melhorada. Mais do que produzir veículos 
internos, a comunicação precisa ser vista como um processo essencial para 
alcançar a estratégia do serviço e mobilizar pessoas principalmente no setor 
de saúde, no qual o valor humano é o fator principal. 

* Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba – Lothário Boutin, 90 Telefone: 3316-5959, E-mail: <feaes@feaes.
curitiba.pr.gov.br>.

1 Médico, Diretor Geral da Feaes, <gschulz@feaes.curitiba.pr.gov.br>.
2 Fisioterapeuta, Funcionária do Programa Melhor em Casa - Feaes, <tcarvalhal@feaes.curitiba.pr.gov.br>.
3 Médico, Coordenador Médico do Programa Melhor em Casa - Feaes, <ccechinel@feaes.curitiba.pr.gov.br>.
4 Enfermeiro, Gerente do Programa Melhor em Casa - Feaes, <rschwanke@feaes.curitiba.pr.gov.br>.
5 Enfermeiro, Diretor de Práticas Assistenciais do Hospital do Idoso Zilda Arns - Feaes, <arossato@feaes.curitiba.pr.gov.br>.



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

152

De acordo, com o Ministério da Saúde, a Atenção Domiciliar 
tem se expandido no Brasil, principalmente por conta de características 
específicas da modalidade, que possibilitam a articulação de vários pontos 
de assistência, otimização do uso de leitos e recursos hospitalares, além de 
representar uma solução para a sobrecarga das portas de Urgência (BRASIL, 
2013), sendo essa uma iniciativa inovadora que garante a humanização na 
recuperação do paciente. O Programa Melhor em Casa compõe a Rede 
de Atenção à Saúde e devem estar integrados mediante o estabelecimento 
de fluxos assistenciais, protocolos clínicos e de acesso, e mecanismos de 
regulação, em uma relação solidária e complementar (BRASIL, 2013). 
No município de Curitiba o Programa Melhor em Casa (BRASIL, 2011) 
(MC) iniciou suas atividades no mês de Abril de 2012. Está sediado no 
Hospital do Idoso Zilda Arns (Hiza) e é administrado pela Fundação 
Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (Feaes), composto 
por 10 Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMADs) e 3 
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAPs) que atendem em torno de 
500 pacientes por mês beneficiando muitos usuários do SUS. Sendo assim, 
profissionais de diversas áreas da saúde proporcionam a estes a integralidade 
do cuidado hospitalar no conforto de seus lares. 

O “Melhor em Casa” Curitiba tem, atualmente, 97 colaboradores 
atuantes que precisam comunicar-se entre si, com suas equipes e também 
com outros setores que são administrados pelas Feaes, como o Hospital do 
Idoso Zilda Arns (Hiza), Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), Maternidade 
do Bairro Novo, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e Unidade de 
Pronto Atendimento do Distrito Sanitário Matriz (UPA); além de outros 
pontos da Rede de Atenção a Saúde (RAS) como o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as 
demais Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). O fato de existir muitas 
unidades para articulação diária pode gerar confusão de informações 
entre profissionais; porém a comunicação efetiva permite que exista um 
desempenho institucional de excelência.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
Almansa Martinez (ALMANSA, 2010) cita um estudo recente, 

realizado na Espanha, que concluiu que a Intranet “é a via principal para 
que os públicos internos conheçam o que se passa em sua organização” e, a 
maioria dos usuários, considera os conteúdos muito bons. A comunicação 
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intranet no Hospital do Idoso Zilda Arns e seus diferentes setores, o que 
inclui o Programa Melhor em Casa, se dá por meio do sistema Philips 
Tasy – Sistema de Gestão em Saúde. Ao acessar o sistema Tasy, a primeira 
tela, aberta automaticamente, é a função Comunicação Interna. Com ela, 
é possível enviar e receber comunicados direcionados a um usuário, perfil 
ou setor específico, inclusive com arquivo em anexo, semelhante a um 
e-mail. Pode-se enviar mensagens a um setor específico ou a um perfil de 
funcionários. Desta forma, todos os setores do Hiza comunicam-se e obtêm 
informações importantes sobre notícias relevantes ou de cotidiano. 

O programa contém ícones como o Prontuário Eletrônico do 
Paciente (PEP), Requisição de Consumo, Requisição de Materiais e 
Medicamentos; entre outros, que possibilitam aos funcionários do MC o 
preparo adequado para atendimento ao paciente em domicílio de forma 
coesa e pertinente. O setor recebe muitas solicitações de atendimento de 
diversos pontos da RAS (Figura 1) e para que as mesmas sejam atendidas, 
de forma a não proporcionar uma sobrecarga de trabalho ao funcionário 
e garantir o devido atendimento aos usuários, deve ser feito utilizando-
se os meios corretos; ou seja, o preenchimento de formulário próprio de 
solicitação, envio do mesmo por e-mail; e em alguns casos, comunicação 
de detalhes do caso clínico por telefone reforçando a informação escrita. 
O sociólogo francês Dominique Woldon, diretor de pesquisas no Centre 
de La Recherche Scientifique de Paris, especialista em mídia afirma que um 
dos grandes paradoxos do século XXI é que, apesar de ser uma aspiração 
universal, a comunicação foi reduzida a ferramentas técnicas, como o rádio, 
a televisão e, principalmente, a internet. Irônico, ele diz que os estudos sobre 
o assunto só falam em internet, mídia digital, redes sociais... E pergunta: 
mas, e depois? “Em algum momento temos que desligar o computador e 
conversar com alguém. É aí que começa o desafio da comunicação humana, 
que se apresenta muito mais difícil do que a comunicação técnica”, 
problematiza. É que os computadores, a internet e as demais ferramentas 
são muito úteis, mas a ideia de que podemos eliminar a complexidade da 
comunicação humana pela performance da comunicação técnica é ingênua 

(SOUZA, 2014). 



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

154

Figura 1 
Procedência das solicitações de atendimento ao Programa Melhor  

em Casa de Curitiba – Janeiro/2014 a Dezembro/2014

Unidades Básicas de Saúde
51%

Hospital
do Idoso Zilda Arns

27%

Outros Hospitais
9%

Unidades de
Pronto Atendimento

13%

                                                        Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

O “traspasso” é o intercâmbio de informação entre profissionais da 
saúde sobre um paciente que se acompanha, de mudança no controle ou 
responsabilidade nas decisões de sua atenção. Os “traspassos” problemáticos 
incluem informação inexata, incompleta ou confusa e a comunicação efetiva 
evita estes “traspassos” problemáticos. Diante disso, a comunicação face a 
face tornasse uma prioridade, principalmente, antes da alta do paciente a 
nível hospitalar e admissão do mesmo no âmbito domiciliar. Os profissionais 
médicos do Hiza e do Programa Melhor em Casa comunicam-se face a 
face transmitindo detalhes do caso clínico em questão e prioridades no 
atendimento.

2.2 Ações Desenvolvidas
As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMADs) e 

as Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAPs) comunicam-se por meio 
de reuniões semanais para discussão de casos clínicos e conciliação de 
necessidades dos profissionais envolvidos, possibilitando um ambiente de 
trabalho agradável e colaborativo. E, recentemente, a Feaes providenciou 
que fossem eleitos, de forma democrática, representantes dos funcionários 
de cada setor para realização de mesas de negociação entre gestores e 
funcionários. Desta forma, os dois representantes de funcionários do 
MC podem transmitir as sugestões, reclamações e solicitações de todos 
os colaboradores do setor; e em contrapartida os gestores transmitem 
novidades, informações pertinentes para o bom funcionamento da 
instituição e relembram deveres que os colaboradores devem cumprir. Estas 
mesas de negociações permitem um melhor intercâmbio entre gestores 
e colaboradores e por ser uma iniciativa inovadora deve ser mantida e 
valorizada. 
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A Feaes conta também com outro meio muito interessante de 
comunicação, um jornal bimestral editado especialmente para seus 
funcionários. O impresso foi implantado para promover maior integração 
entre os funcionários das unidades da fundação e divulgar informações 
sobre os serviços, experiências exitosas e profissionais em destaque. Com 
tiragem de 1.600 exemplares e impressão em papel reciclado, o jornal 
circula em todas as unidades da Feaes e vem se mostrando uma importante 
ferramenta de comunicação interna.

2.3 Potencial da Iniciativa
As ações citadas têm garantido que a comunicação entre os prestadores 

do cuidado seja efetiva, oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade e 
compreendida pelo receptor, seja ela eletrônica, verbal ou escrita gerando 
assim uma melhoria constante na qualidade do atendimento prestado e um 
ambiente de trabalho mais satisfatório. Visando garantir um espaço físico 
mais adequado aos funcionários do MC, recentemente a Feaes adquiriu mais 
seis computadores para o setor possibilitando um aumento na comunicação 
via Intranet e Internet. Diante disso, apesar de possíveis falhas comuns e 
inerentes ao ser humano o setor tem buscado proporcionar um ambiente 
adequado para comunicação efetiva.

2.4 Caráter Multiplicador
As reuniões de equipe passaram a acontecer também no Distrito 

Sanitário correspondente com os outros membros da RAS, o que 
proporciona uma maior integralidade do cuidado beneficiando tanto os 
usuários atendidos como os prestadores de serviço, que adquirem maior 
esclarecimento sobre fluxos de atendimento na RAS e comunicam-se 
visando adequações. Para que a comunicação entre a Rede se torne ainda 
mais efetiva seria adequado que todos os componentes da RAS utilizassem 
o mesmo prontuário eletrônico, esse modelo ideal garantiria que todos 
tivessem acesso às mesmas informações.

3 RESULTADOS E CONCLUSÃO

Os vários meios de comunicação utilizados pela Feaes, e mais 
especificamente pelo Programa Melhor em Casa, têm se mostrado eficaz 
no que diz respeito à agilidade nos processos de trabalho. Este resultado 
positivo pode ser observado diante do aumento crescente na quantidade 
de atendimentos realizados pelo setor, que passou de 47 no mês de sua 
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inauguração para 500, aproximadamente, dois anos depois. Desta forma, 
o presente plano institucional de comunicação na gestão do trabalho da 
Feaes beneficia a fundação, seus gestores, seus colaboradores e os usuários 
do SUS atendidos em suas unidades. Em se tratando de comunicação entre 
seres humanos e uso de tecnologia, a possibilidade de existir erros é grande; 
porém, a busca frequente de comunicar-se efetivamente tem se mostrado a 
chave para um desempenho institucional de excelência.
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1 INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica - PMAQ/AB foi instituído pela Portaria do Ministério da 
Saúde - MS nº 1.654, de 19/07/11, tendo como objetivo a ampliação do 
acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um 
padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira 
a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 
direcionadas à Atenção Básica em Saúde (BRASIL, 2011).

No 1º ciclo, a Secretaria da Saúde de Guarulhos - SMS efetiva a 
contratualização de 44 equipes de saúde da família atendendo a pactuação 
de indicadores e metas, conforme critérios propostos pelo MS, e propõe a 
criação de incentivo financeiro a fim de retribuir à equipe pelo empenho e 
dedicação nos serviços.

Com vistas ao estímulo e valorização do trabalhador da saúde, a 
proposta se consolidou pela Lei Municipal nº 7252, de 10/04/14, com a 
autorização do repasse de incentivo financeiro aos trabalhadores, em sistema 
de cotas, amplamente discutido nas instâncias de pactuação municipal 
(GUARULHOS, 2014).

 
* Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos - Rua Íris, nº 320 – Gopouva – Guarulhos/SP. CEP: 07051-080 Telefone: 2472-5000 

e- mail: <rhsaude@guarulhos.sp.gov.br>.
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>.
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Ressalta-se o fortalecimento do senso de equipe, seja contratualizada ou 
não, e ainda a consequente melhoria nas relações interpessoais no ambiente 
de trabalho. A SMS ganha pelo potencial criativo do trabalhador e este, por 
sua vez, pelo reconhecimento explícito da organização.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A partir de propostas elaboradas pela equipe do Departamento de 

Recursos Humanos da Saúde - DRHS iniciou-se estudos coletivos com 
as equipes das Regiões Intramunicipais de Saúde e dos Articuladores da 
Atenção Básica.

Após várias rodas de conversas entre os atores envolvidos as 
características foram fundamentadas com premissas, como gratificar:

•	 com	 o	 mesmo	 valor	 todos	 os	 trabalhadores	 das	 equipes	
contratualizadas;

•	 com	 menor	 valor	 os	 trabalhadores	 das	 equipes	 não	
contratualizadas, mas que pertencessem às unidades com pelo 
menos uma equipe contratualizada no 1º ciclo;

•	 com	cálculos	variáveis,	por	trabalhador,	considerando	o	tempo	
de permanência na equipe e unidade e ocorrências funcionais.

 Para 2º ciclo, além das premissas acima, também: 

•	 gratificar	todos	os	profissionais	das	unidades	básicas	com	modelo	
tradicional de assistência, após avaliação pela Coordenação 
da Atenção Básica num processo de contratualização e 
parametrização de seus indicadores.

Esta proposta foi apresentada ao Secretário de Saúde e seus Diretores 
que incorporaram várias contribuições considerando o cenário municipal 
das políticas de saúde e, sobretudo a disponibilidade financeira, fator 
predominante para definição do percentual em relação ao PMAQ/AB a ser 
dedicado ao incentivo para os trabalhadores.

O resultado final, primeiramente, foi apresentado à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos na busca de amparo legal e, na sequencia, pautado 
nas instâncias de pactuação: com o Sindicato na Comissão Permanente 
de Negociação que é coordenada pela Secretaria de Administração e na 
Comissão de Recursos Humanos do Conselho Municipal de Saúde - CMS.



INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ/AB ÀS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

159

O processo de comunicação se iniciou antes mesmo da elaboração 
detalhada da proposta para sinalizar as intenções da gestão. Após aprovação 
da Lei na Câmara Municipal divulgou-se informativo para explicar 
detalhadamente o processo.

Em seguida, houve a reconstrução das equipes que faziam parte 
de cada unidade de saúde com equipe contratualizada, incluindo as 
movimentações de pessoal, com base nos bancos de dados do Sistema de 
Informação da Atenção Básica e do Sistema de Administração de Recursos 
Humanos.

A equipe do DRHS optou por realizar encontros por equipes das 19 
unidades com representantes dos trabalhadores e gerentes para, além de 
esclarecer as dúvidas e integrá-los no processo de conferência e validação 
do quadro de profissionais que integravam as equipes durante o período do 
1º ciclo.

Ao término destes encontros foi criada uma agenda com estes 
representantes para uma devolutiva da experiência e das contribuições dos 
trabalhadores das unidades.

2.2 Ações Desenvolvidas
A fim de aplicar o incentivo financeiro de forma adequada e 

responsável, a equipe do DRHS trabalhou na reconstrução das equipes do 
1º ciclo, mês a mês, de novembro/11 a dezembro/12, utilizando os registros 
contidos nos bancos de dados dos sistemas já citados anteriormente.

O objetivo era identificar os trabalhadores que pertenciam à 
determinada UBS, por equipe contratualizada ou não, e suas movimentações 
para realizar os pagamentos proporcionais.

O passo seguinte foi organizar encontros com representantes das 
19 UBS para esclarecer os dispositivos legais, o processo de reconstrução 
das equipes, a revisão das informações a fim de validar a composição das 
equipes do 1º ciclo e ou identificar incongruências para alterações, desde 
que, devidamente fundamentadas e justificadas, e para que cada equipe 
pontuasse as principais facilidades e dificuldades no processo expondo este 
conteúdo na devolutiva.

A riqueza dos encontros reside na aproximação da gestão de recursos 
humanos às equipes das UBS, compartilhando entendimentos e práticas, 
bem como, gerando a corresponsabilização sobre o processo.

Para compor o valor do incentivo, foi realizado o levantamento do 
histórico funcional para apurar ocorrências de cada trabalhador e publicado 
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em diário oficial, além das equipes, dos conceitos obtidos na avaliação 
externa do MS e o montante dos recursos financeiros provenientes da 
contratualização com o PMAQ/AB.

Foi aberto prazo para apresentação de recursos e paralelamente, 
formou-se uma Comissão Avaliadora de Recursos deliberativa com 
representação das 4 Regiões de Saúde Intramunicipais, dos Departamentos 
de  RH, Administrativo e Financeiro, e de Articulação das Redes de Atenção 
à Saúde e do CMS.

Do total de recursos provenientes do PMAQ/AB, no 1º ciclo, 20% 
foi destinado ao pagamento de incentivo aos trabalhadores das unidades 
básicas de saúde com equipe contratualizada. Deste montante, houve a 
distribuição em 1 cota para os contratualizados e ½ cota para os demais. A 
partir do valor da cota individual passou-se à análise das variáveis abaixo, 
podendo ocorrer pagamento integral, proporcional ou sua suspensão:

•	 percentual	 de	 permanência	 na	 unidade	 –	 consiste	 no	 tempo	
em que cada profissional integrou o quadro de funcionários 
das equipes contratualizadas e/ou das unidades com equipes 
contratualizadas durante o 1° Ciclo do PMAQ;

•	 histórico	funcional	–	consiste	na	análise	das	ocorrências	na	vida	
funcional do trabalhador (suspensão, advertência, afastamentos, 
licenças médicas, faltas injustificadas, ½ injustificada), no 
período correspondente ao ciclo, podendo implicar na perda do 
incentivo financeiro;

•	 avaliação	externa	divulgada	pelo	MS.

A Comissão Avaliadora de Recursos e os representantes das equipes 
apresentaram propostas de adequações na lei vigente com o intuito de 
serem aplicadas no 2º ciclo do PMAQ/AB.

2.3 Potencial da Iniciativa
A SMS reconhece várias potências nesta iniciativa, como:

•	 fortalecimento	e	engajamento	das	equipes	de	trabalho	das	UBS	
em busca dos resultados pactuados, ampliando o acesso da 
população com qualidade;

•	 construção	participativa	com	os	atores	envolvidos;

•	 entrevista	com	o	usuário	na	avaliação	externa;
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•	 possibilidade	de	expandir	para	a	gestão	e	outros	níveis	de	atenção	
a mesma metodologia de contratualização e gratificação para os 
trabalhadores por alcance de metas;

•	 fortalecimentos	dos	territórios;

•	 Identificação	 das	 premissas	 para	 a	 definição	 da	 forma	 de	
gratificar;

•	 valor	igual	pra	todos	os	trabalhadores	pertencentes	às	equipes	
contratualizadas =1 cota e não contratualizadas =½ cota;

•	 reconhecimento	 dos	 demais	 trabalhadores	 pertencentes	 às	
unidades de saúde com equipe contratualizada;

•	 possibilidade	de	contratualizar	todas	as	equipes	que	compõem	a	
Atenção Básica com a parametrização de indicadores e processos 
avaliatórios, atribuindo incentivo financeiro para a iniciativa;

•	 valorização	dos	trabalhadores	empenhados	no	cumprimento	das	
metas por todo o período que o ciclo compreende;

•	 representações	propositivas	das	equipes	e	da	comissão	avaliadora	
de recursos.

 2.4 Caráter Multiplicador
O caráter multiplicador está diretamente vinculado a abertura de 

novos ciclos de contratualizações das equipes de Saúde da Família pelo MS.

A SMS vem, sistematicamente, incentivando a ampliação do olhar 
dos seus trabalhadores para o alcance de metas, de forma responsável, com 
ampliação de acesso da população e prestação de serviços com qualidade.

Com a efetiva atribuição do incentivo financeiro do PMAQ/AB 
houve a quebra de um paradigma tornando-se possível a remuneração por 
alcance de metas.

Para o 2º ciclo do PMAQ/AB, há previsão legal de ampliação do 
incentivo financeiro para todos os trabalhadores inseridos na Atenção 
Básica, onde se busca identificar indicadores compatíveis e semelhantes 
para atribuir os conceitos de avaliação do desempenho.

3 RESULTADOS 

No 1º Ciclo do PMAQ/AB participaram 44 Equipes Contratualizadas 
distribuídas em 19 UBS da SMS com 942 trabalhadores.
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Para o pagamento do Incentivo Financeiro foi utilizada a Avaliação 
Externa realizada pelo MS onde 21 (48%) equipes contratualizadas 
obtiveram conceito muito acima da média, 20 (45%) acima da média e 3 
(7%) como mediana.

Do total de participantes, 66% receberam o incentivo financeiro do 
1º Ciclo do PMAQ/AB. Destes, 454 (48%) foram integrais e 172 (18%) 
proporcionais. Considerando a aplicação dos critérios de vida funcional 
316 (34%) trabalhadores não fizeram jus ao Incentivo Financeiro.

Foram interpostos 99 recursos, dos quais 23% foram deferidos, 76% 
indeferidos e 1 deferido parcialmente.

4  CONCLUSÃO
O pagamento desse incentivo financeiro configura uma estratégia 

de motivação dos servidores, visando à melhoria nos processos, buscando 
melhorar a qualidade da assistência em cada território, através da avaliação 
do desempenho das equipes de Saúde da Família do município. Porém, o 
maior desafio está em valorizar o trabalhador justamente de acordo com 
a sua participação eficiente na produção e promoção de saúde, bem como 
para o atendimento humanizado aos usuários do SUS.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011. 
Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 
e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente 
de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/
prt1654_19_07_2011.html>. Acesso em: 17 out. 2014.

GUARULHOS (Município). Secretaria de Saúde. Lei Municipal n° 7252, 
de 10 de abril de 2014. Ementa lei municipal: autoriza o repasse de 
incentivo financeiro proveniente do Programa de melhoria do Acesso e da 
Qualidade na Atenção Básica – PMAQ AB aos servidores da administração 
direta e municipalizados que atuem nas Unidades de Saúde com equipe 
contratualizada ao Programa e da outras providencias. Disponível em: 
<http://pesquisa.guarulhos.sp.gov.br/sistema_legislativo/>. Acesso em: 17 
out. 2014.



MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS E REALOCAÇÃO QUALIFICADA DOS SERVIDORES READAPTADOS NO SAMU 192

163

Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – SP*

Mapeamento de Competências e Realocação  
Qualificada dos Servidores Readaptados  

no SAMU 192

vagnEr urias1 

marli xaviEr dE lima2 
ClEnildE FrEitas dE quEiroz vEras3 

ana rEgina do EsPirito santo do nasCimEnto4 
luCia toBasE5 

vivianE dEl FranCo6 

1 INTRODUÇÃO 
Concebida como política pública para enfrentar e superar os 

desafios relacionados à qualidade e à dignidade na atenção em saúde, a 
Política Nacional de Humanização busca redesenhar e articular iniciativas 
de humanização do Sistema Único de Saúde. (PASCHE; PASSOS; 
HENNINGTON, 2011).

Neste contexto, inúmeros avanços no âmbito da descentralização e 
regionalização da atenção e da gestão em saúde possibilitaram a ampliação 
da equidade, integralidade e universalidade. Entretanto, desafios como a 
fragmentação dos processos de trabalho, a construção do trabalho em equipe 
e o preparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção 
à saúde ainda se mostram fragilizados. Destarte, é mister refletir sobre a 
importância da corresponsabilidade dos diferentes atores e a necessidade 
de mudanças de cultura, na atenção aos sujeitos e na gestão dos processos 
de trabalho. (BRASIL, 2004).

* Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – Rua General Jardim 36, 2º Andar, Centro – São Paulo – SP. F: 3397-2006, 
<saudeimprensa@prefeitura.sp.gov.br>.

1  Enfermeiro e Advogado.  Especialista em Saúde, E-mail: <vmurias@terra.com.br>.
2 Técnica em Contabilidade. Coordenadora de Gestão de Pessoas. E-mail: <mxavierlima@prefeitura.sp.gov.br>.
3 Administradora de Empresas. Assistente de Gestão de Pessoas. E-mail: <cqueiroz@prefeitura.sp.gov.br>.
4  Enfermeira. Especialista em Saúde. E-mail: <arnascimento@prefeitura.sp.gov.br>.
5 Enfermeira. Especialista em Saúde. E-mail:  <luciatobase@prefeitura.sp.gov.br>.
6  Enfermeira e Psicóloga. Especialista em Saúde. E-mail: <vdfranco@prefeitura.sp.gov.br>.
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No presente estudo, trazemos à luz o enfoque na perspectiva do 
sujeito trabalhador atuante no Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 
- SAMU 192. Instituído no cenário brasileiro em 2003, pela Portaria nº 
1864, em razão da elevação do número de acidentes, violência urbana 
e estruturação insuficiente da rede do Sistema de Saúde, o SAMU é o 
componente responsável pelo atendimento pré-hospitalar móvel, segundo 
a Portaria nº 1600/2011. Tem por objetivo chegar precocemente à vítima 
após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, 
traumática, obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa 
levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir 
atendimento e/ou transporte adequado para o serviço de saúde devidamente 
hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, na Rede de Atenção 
às Urgências.

A crescente demanda por serviços nesta área culmina com a sobrecarga 
dos serviços de Urgência e Emergência disponibilizados para o atendimento 
da população (BRASIL, 2002). Essas situações afetam diretamente, entre 
outros aspectos, a saúde do trabalhador que atua no atendimento pré-
hospitalar. Considerando as especificidades do cenário de trabalho e as 
atribuições das equipes multiprofissionais do SAMU, o sujeito trabalhador 
fica exposto a uma série de fatores que, quando afetam a sua saúde e a 
atividade funcional, demandam nova avaliação da capacidade laborativa 
e eventual redirecionamento das funções, com indicação de readaptação 
funcional, conforme o caso.

Diante da necessidade do enfrentamento dos problemas no campo 
da organização e da gestão do trabalho, em razão dos possíveis reflexos 
desfavoráveis na saúde e na vida dos trabalhadores, requer a reflexão sobre 
as condições para efetuar o trabalho digno, para que possam ser criadores de 
novas ações e participarem como cogestores de seus processos de trabalho, 
como sujeitos mobilizados, no processo da humanização, constituindo 
novos sentidos. (BRASIL, 2007). 

Assim sendo, este estudo tem por objetivo desenvolver estratégias na 
gestão de pessoas, com foco na saúde do trabalhador readaptado, por meio 
do levantamento de informações sobre as atividades realizadas, buscando 
o alinhamento humanizado entre o delineamento das ações a serem 
desempenhadas por esses servidores e às necessidades do serviço.
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2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
A proposta de trabalho teve inicialmente o caráter de levantamento 

e identificação dos fatores relacionados à indicação da avaliação da 
capacidade laborativa e readaptação funcional. Com base nos dados, 
conhecendo o perfil epidemiológico das causas das alterações na saúde 
dos trabalhadores, buscou-se verificar o perfil dos servidores readaptados, 
as atividades realizadas, a conformidade com o Laudo Médico Pericial 
(LMP), as expectativas desses servidores, respectivos gestores, bem como a 
identificação de novas possibilidades de realocação qualificada, respeitando 
as características do ser e as disponibilidades do serviço e dos equipamentos 
de saúde.

2.1 Características do Processo Adotado 
Trata-se de uma proposta de natureza qualitativa, de caráter 

exploratório, aplicada no SAMU, na cidade de São Paulo, iniciada no ano 
de 2013, com término previsto para o primeiro trimestre do ano de 2015, 
envolvendo todos os servidores readaptados. 

Nesse cenário, no setor de Gestão de Pessoas, a equipe da área de 
Desenvolvimento, composta por uma gestora, uma assessora e quatro 
enfermeiros, com formação/pós-graduação nas áreas Psicologia, Gestão de 
Pessoas, Enfermagem do Trabalho e Direito, mobilizou-se no planejamento 
e articulação de ações intersetoriais, junto às demais áreas, como a 
Coordenação de Enfermagem, Central de Operações, Coordenações 
Regionais do SAMU, Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e outras 
unidades/equipamentos da rede municipal.

2.2 Ações Desenvolvidas
Conforme cronograma delineado e descrição das etapas percorridas 

e previstas, esta proposta encontra-se em fase de desenvolvimento: 

1ª ETAPA: Planejamento e sistematização das ações a serem 
implementadas no Projeto de Acolhimento, Escuta para o Mapeamento e 
Realocação Qualificada. 

2ª ETAPA: Identificação dos servidores readaptados. Foram 
identificados em banco de dados do departamento de Gestão de Pessoas, 
250 servidores readaptados: Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, 
Educador em Saúde Pública, Assistente de Gestão de Políticas Públicas 
(AGPP), Motorista e Médico. Desses, 115 em readaptação definitiva e 135 
em readaptação provisória. 
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3ª ETAPA: Visita às coordenações e coleta de dados. Mediante 
agendamento prévio, cada Unidade de Trabalho foi visitada, visando atender 
a todos os servidores, de forma equânime para realização da entrevista, 
conforme cronograma. As entrevistas foram realizadas por dupla de 
profissionais do setor de Gestão de Pessoas do SAMU, como interlocutores 
junto às unidades. Foram norteadas por meio de questionário elaborado 
pela equipe multiprofissional deste setor, visando mapear as ações 
atualmente desempenhadas e levantar as expectativas e potencialidades dos 
servidores readaptados. Na entrevista individual, o servidor foi informado 
a respeito do projeto: objetivos, tempo previsto para entrevista, público 
alvo, justificativa e instrumental utilizado. Cada entrevista teve, em média, 
a duração de 30 (trinta) minutos, em ambiente acolhedor, respeitando a 
privacidade do servidor, como um lugar de encontro entre os sujeitos, 
considerando os preceitos da ambiência, acolhimento, escuta qualificada e 
humanização. 

4ª ETAPA: Análise dos dados. Após a análise do material, o resultado 
parcial foi apresentado aos gestores para oportunizar a reconsideração 
sobre os processos de trabalho e realocação dos profissionais readaptados, 
atendendo as necessidades do serviço, respeitando o laudo médico do 
servidor readaptado, suas características e competências individuais. 

5ª ETAPA: Após a finalização do levantamento e análise dos 
resultados, o relatório final será apresentado aos gestores, para 
conhecimento do panorama e proposição de ações na implementação 
das práticas para realocação qualificada, considerando as articulações 
intersetoriais necessárias entre este serviço e os demais equipamentos de 
saúde da Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos da Prefeitura de 
São Paulo.

2.3 Potencial da Iniciativa
Esta proposta é de caráter permanente, de maneira que as ações 

desenvolvidas neste trabalho na atenção à saúde do trabalhador readaptado 
seja um processo contínuo no SAMU 192, independente de gênero, faixa 
etária, categoria profissional, a fim de promover a igualdade, sem distinção 
ou discriminação. 

Em consonância com o Programa Saúde e Trabalho, 2012, esse 
processo requer ações articuladas entre o setor de Gestão de Pessoas e os 
gestores locais para acolher, acompanhar e monitorar o servidor readaptado, 
orientando no cumprimento do laudo médico pericial, assessorando 
na avaliação da atividade laboral e da adequação da relação trabalho-
incapacidade, conforme recomenda Carneiro, 2006.
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2.4 Caráter Multiplicador
Acreditamos que a partir dos dados levantados podemos desenvolver 

estratégias de orientação com foco na saúde do trabalhador e na qualidade 
de vida no trabalho, buscando o alinhamento humanizado entre o 
delineamento das atividades desempenhadas pelos servidores readaptados 
e as necessidades do serviço. 

Visto que novos servidores poderão ser inseridos na situação de 
readaptação, este trabalho terá caráter permanente, como um processo 
contínuo na atenção ao trabalhador, na reflexão sobre os processos de 
trabalho, de gestão, na busca de mecanismos que possam minimizar os 
danos à saúde, elevar a qualidade das intervenções junto aos readaptados, 
instrumentalizando os servidores, os gestores e as equipes de trabalho.

E quiçá possa servir também como modelo a ser reproduzido ou 
readequado conforme as diferentes realidades dos equipamentos de saúde, 
no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. 

3 RESULTADOS 

Foram identificados 250 (100%) servidores readaptados de todas 
as categorias profissionais, sendo que 171 (68,4%) foram entrevistados 
até o momento. Dos entrevistados, 85 (49,7%) são readaptados em 
caráter provisório e 86 (50,3%) em readaptação definitiva. Das causas 
de readaptação: 116 (67,8%) por doença osteomuscular; 16 (9,4%) 
psiquiátrica; 16 (9,4%) cardíaca; 8 (4,7%) neurológica; 7 (4,1%) oftálmica; 
6 (3,5%) oncológica; 2 (1,1 %) otorrino, com associação de problema 
digestivo, endócrino, pulmonar, reumatológico e gineco-obstétrica. As 
sequelas predominantes são relacionadas a problemas na coluna, dor lombar 
crônica, lesão e limitação de movimentação em membro superior e inferior, 
limitação na manipulação de peso, claudicação e dificuldade de locomoção, 
déficit de memória, tontura, insônia, pânico, medo de contato com pessoas 
(colegas e pacientes), insegurança para executar atividades já aprendidas 
e de domínio, melancolia e tristeza com choro frequente, diminuição da 
acuidade visual. 

Em relação ao tratamento médico, 149 (87,1%) servidores 
readaptados são avaliados regularmente, em três consultas/ano. Outros 22 
(12,9%) não o fazem por dificuldade de agendamento, indisponibilidade 
do especialista no serviço de referência, não possuir convênio médico, 
falta de orientação médica na continuidade de tratamento, por melhora 
clínica do quadro. A maior dificuldade de agendamento citada foi em 
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Psiquiatria, Ortopedia, Neurologia e Oftalmologia. Nos acompanhamentos 
com outros profissionais, o serviço mais solicitado é a Fisioterapia, porém a 
grande maioria manifestou dificuldade no acesso ao serviço, prejudicando 
a reabilitação, principalmente quando não possuem convênio médico. A 
Psicoterapia é outro tratamento pouco disponível na rede do SUS. 

Dos 171 (100%) entrevistados, 110 (64,3%) estão satisfeitos com 
as atividades executadas, destacam o “sentimento de utilidade, respeito, 
confiança, credibilidade e acolhimento da equipe, apoio dos colegas” e as 
oportunidades de realização de cursos para a execução de novas atividades. 
Enfatizam o “apoio e acolhimento do gestor, não querer se aposentar no 
momento, ter recebido treinamento para o trabalho, ter vontade em ajudar, 
estar livre de riscos do trabalho na rua, aprender novas atividades, adquirir 
novos conhecimentos, poder trabalhar sem pressão, não ser discriminado, 
trabalhar próximo da residência, ter melhor qualidade de vida e saúde, 
ter facilidade de locomoção até o trabalho”. Contudo, 43 (25,1%) 
demonstraram insatisfação com as ações desenvolvidas por “falta de suporte 
técnico do gestor, falta de materiais e recursos humanos, sobrecarga de 
trabalho, trabalhar longe de casa e dificuldade de locomoção, discriminação 
e conflitos internos, ambiente não colaborativo, mudança muito repentina 
na vida profissional e despreparo para o enfrentamento da readaptação, 
descontentamento com a área da saúde, não gostar de trabalho burocrático 
e administrativo, preferir cuidar de paciente, sentir-se ocioso e inútil”. Os 
demais responderam de maneira evasiva, sem posicionamento claro sobre 
a condição de trabalho, alegam que “reconhece suas limitações e tem 
consciência de que precisa ajudar, tem falha de memória e isto prejudica 
seu desempenho, não tem outra opção”. 

Das realocações qualificadas efetuadas a partir dos resultados das 
entrevistas, resultaram nas remoções de 12 servidores readaptados: 3 
médicos, 5 Auxiliares de Enfermagem, 1 motorista, 1 AGPP e 2 Enfermeiros. 
Quanto aos locais e respectivo número de profissionais transferidos: 
hospitais (5), Coordenadorias Regionais de Saúde / Unidade Básica de Saúde 
(5), Departamento de Transporte (1) e Coordenação de Vigilância Sanitária 
(1). A transferência ocorreu sem permuta. Considerou-se a necessidade do 
serviço de origem e o manifesto interesse no seu acolhimento. O servidor 
readaptado foi estimulado a participar de todo processo, respeitando o seu 
desejo e as indicações no laudo médico pericial. 



MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS E REALOCAÇÃO QUALIFICADA DOS SERVIDORES READAPTADOS NO SAMU 192

169

4 CONCLUSÃO
Os resultados parciais revelam a importância da interlocução, junto aos 

servidores readaptados e gestores, no que diz respeito ao acompanhamento 
e monitoramento da compatibilidade do laudo médico com as atividades 
realizadas pelo trabalhador.

O mapeamento de competências dos servidores readaptados 
demonstrou, no contexto geral do proposto, que as atividades exercidas 
pelos servidores readaptados estão de acordo com o laudo médico pericial.

O conhecimento sobre as expectativas e desejos de mudança no 
exercício de suas atividades, em conjunto com a identificação de possíveis 
áreas de atuação, nos permitiu a remoção qualificada desses servidores para 
outras unidades do SAMU e setores da Secretaria Municipal da Saúde, sem 
provocar descontinuidade dos serviços prestados e sem sobrecarregar os 
servidores readaptados remanescidos nos setores de origem. 

Em consonância com as diretrizes do PNH e da Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (BRASIL, 2012), e a partir do 
mapeamento de competências e da readequação dos processos de trabalho 
foi possível subsidiar o setor de Gestão de Pessoas para a realocação 
qualificada, quando manifesto o interesse do servidor readaptado e a 
aprovação prévia do gestor, buscando atender as necessidades do trabalho, 
no âmbito do SAMU e da SMS.

Concordamos com a PNH, ao considerar que a humanização supõe 
troca de saberes, na relação dialógica entre os profissionais, de forma 
equânime, no trabalho em equipe e ao ressaltar que “não estamos nos 
referindo a um conjunto de pessoas reunidas eventualmente para resolver 
um problema, mas a produção de uma grupalidade que sustente construções 
coletivas entre seus membros”. (BRASIL, 2010.)

Concluímos que esta política de acolhimento, as expectativas dos 
servidores alinhadas às necessidades do serviço nos permitem a aplicação de 
uma estratégia humanizada de gestão, também com foco no desenvolvimento 
de ações que valorizem o servidor readaptado. 

 Entendemos que a situação que se apresenta requer empenho 
de todos os atores, como gestor, trabalhador e interlocutor de recursos 
humanos, utilizando-se de ferramentas e recursos intrínsecos a nossa 
governabilidade.

As mudanças na cultura do trabalho e da gestão, com perspectivas 
de produções continuadas, que busquem a superação de preconceitos 
e interpretações subjetivas, trazem novos alentos na compreensão da 
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valorização do trabalhador readaptado, nas possibilidades de transformação 
dos cenários laborais e da organização.
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1 INTRODUÇÃO
Estudos revelam que a troca frequente de profissionais dentro das 

instituições e dos sistemas de saúde, geram impactos, na maioria das vezes, 
negativos (O’BRIEN-PALLAS et al., 2006; WALDMAN et al., 2004). 
O maior custo incide em reposições temporárias e o gasto mínimo da 
rotatividade de funcionários representa mais de 5% do custo operacional 
anual (WALDMAN et al., 2004). 

As estratégias usadas para manter os trabalhadores na instituição 
envolvem criar um ambiente de trabalho saudável e agradável (O’BRIEN-
PALLAS et al., 2006). Desse modo, considera-se que o serviço de saúde 
deve oportunizar ao trabalhador elementos que possibilitem sua satisfação 
e motivação.

Nos desligamentos solicitados pelos técnicos de Enfermagem do 
Hospital do Idoso Zilda Arns (HIZA), de atenção secundária, gerenciado 
pela Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba (Feaes), 
notou-se algumas queixas frequentes: o sentimento de desamparo durante 
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a integração na instituição e relatos de não receber a atenção necessária nas 
atividades que lhes eram atribuídas logo no início de sua jornada.

Diante dessa problemática, realizou-se um grupo focal que contou 
com a presença de técnicos de enfermagem recém-contratados. Muitos 
relataram sentirem-se inseguros para assistir aos pacientes da instituição, 
diziam-se sobrecarregados com a rotatividade de funcionários.  

Levantaram-se problemas gerados pela alta rotatividade de 
trabalhadores: a) gasto financeiro (horas extras para profissionais 
substitutos, rescisão contratual e novas seleções); b) sobrecarga da equipe 
assistencial tanto no cuidado com as pessoas, como no tempo dispendido 
auxiliando quem não tem experiência, prejudicando assim o trabalho em 
equipe; c) impacto na assistência, além da equipe capacitada e experiente 
ter que dividir seus horários entre as atividades assistenciais e auxílio aos 
funcionários que desconhecem as rotinas. 

Nesse contexto, foi criado um projeto institucional com o intuito de 
acolher os funcionários admitidos no HIZA. Acredita-se que ao promover 
uma oportunidade de socialização por meio de uma integração cuidadosa, 
é facilitada a etapa inicial de conhecimento mútuo, o melhor conhecimento 
das tarefas esperadas do funcionário e são apresentados aspectos importantes 
da cultura institucional (O’BRIEN-PALLAS et al., 2006).

O Projeto é denominado Porto Seguro e tem como objetivo: garantir 
uma eficiente acolhida para os novos funcionários, criando condições 
favoráveis para lidar com incertezas e ansiedades, oferecendo maior 
tranquilidade ao iniciar suas tarefas e suporte próximo, contribuindo para 
uma menor troca de profissionais relacionada ao não apoio inicial. Busca-
se melhorar o ambiente de trabalho e a atenção à saúde proporcionada aos 
usuários do HIZA, cujos atendimentos são 100% realizados pelo Sistema 
Único de Saúde.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
O Projeto Porto Seguro tem como lema: “Estabilidade, firmeza, local 

de segurança, e posicionamento seguro”. Nele é promovido o acolhimento 
dos novos funcionários - técnicos de enfermagem - que prestam serviços para 
o HIZA. Sua concepção faz uma analogia com o campo náutico, no qual o 
modelo de segurança adotado é tratado como um “porto”, representando 
o lugar de atracar, de manter-se firme. 
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Neste porto, existem 2 ou 3 “timoneiros”, colaboradores responsáveis 
pela implementação do projeto, pessoas com visão sistêmica, criticidade, 
capacidade para resolução de problemas e sensibilidade, são detentores de 
conhecimento sobre a instituição e os seus processos. Eles captam técnicos 
de enfermagem veteranos, empáticos e colaborativos, que são as “âncoras”, 
profissionais responsáveis por apadrinhar os novos funcionários. 

“Âncora” é aquele que oferece apoio mais próximo ao funcionário 
que está iniciando suas atividades, dando noção de estabilidade, segurança, 
firmeza e tranquilidade. O suporte oferecido aos novos funcionários conta 
com avaliações seriadas que consideram as percepções e os sentimentos do 
trabalhador. 

2.2 Ações Desenvolvidas
Momento 1 Integração: Desenvolvido no primeiro dia de trabalho 

do funcionário, quando o Porto Seguro é apresentado juntamente com 
dados institucionais relevantes; 

Momento 2 Atracando no Porto: Segundo dia. São realizadas as 
seguintes atividades: 

1- Apresentação de relato de experiência de um funcionário sobre 
sua vivência pessoal durante o período em que um familiar 
esteve internado em uma instituição hospitalar. São apresentadas 
suas percepções e sentimentos, que transcendem os aspectos 
técnicos assistenciais. É evidenciada a importância do aspecto 
humanístico, algo que pode ser anulado diante das rotinas 
cotidianas e regras institucionais. 

2- Realização de dinâmica de grupo, na qual cada funcionário se 
apresenta de forma descontraída.

3- Exposição dialogada sobre trabalho em equipe e comunicação 
efetiva, com metodologias ativas. 

4- Vídeo sobre trabalho em equipe e comunicação efetiva com 
promoção de reflexão e discussão. 

Momento 3 Ajustando as Velas: (terceiro ao décimo quinto dia): 
neste momento os novos técnicos de enfermagem são encaminhados para os 
respectivos setores e conhecem os “timoneiros”, em seguida os “âncoras”. 
A partir desta fase ocorre o seguinte:

-  Cada funcionário tem um “âncora” de referência por 05 dias 
consecutivos, durante 15 dias. 
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-  No décimo quinto dia ocorre a fase Vento em Popa, na qual 
é realizada uma entrevista estruturada pelo “timoneiro” com 
o recém-admitido. Tem como finalidade compreender como 
foi o acolhimento institucional, identificando facilidades e 
dificuldades na execução de suas atribuições, o quanto se sente 
preparado, incluindo pergunta avaliadora referente ao próprio 
projeto. 

Momento 4 Içar Âncora: (décimo quinto ao vigésimo dia): após 
conversa com o funcionário, o “timoneiro” verifica se o mesmo está ou não 
preparado para iniciar suas atividades. Se ele se manifestar negativamente 
para trabalhar de forma independente, o “timoneiro” mantém o funcionário 
com o “âncora” por mais 5 dias. Se demonstrar segurança, ocorre a fase 
Içar Âncora. 

Momento 5 Levantar Velas: (quadragésimo quinto dia): é o momento 
no qual o coordenador de área recebe o funcionário para ouvi-lo e o técnico 
de enfermagem tem a oportunidade de avaliar o processo (entrevista de 45 
dias). 

Momento 6 Navegar: (sexagésimo dia): o funcionário participa de 
uma palestra motivacional visando conhecer a trajetória de cada colega, seu 
desenvolvimento dentro da instituição, experiências positivas e negativas,  
sugestões de melhorias para o projeto e fechar as etapas com feedback 
apreciativo. 

Nesta fase, a coordenadora do projeto, é encarregada de indicar 
a “direção”, manter o vento nas velas. Ela é responsável por estimular 
a participação dos técnicos no projeto, mantendo também um diário de 
bordo, registrando as experiências. 

2.3 Potencial de Iniciativa
O Porto Seguro tem o potencial de garantir aos trabalhadores 

do HIZA uma recepção e um acolhimento de qualidade e humanizado, 
possibilitando maior nível de satisfação e menor rotatividade na instituição.

Outras pessoas podem se beneficiar, direta ou indiretamente, com 
o projeto, a saber: a) as equipes dos diferentes setores, desde o começo 
percebeu-se que o projeto propiciou um melhor entrosamento, facilitando 
o trabalho conjunto; b) a gestão local, através das informações obtidas, 
devolutivas dadas pelos participantes e possível estabilidade a médio e 
longo prazo; c) aos pacientes e familiares, beneficiando-se da assistência 
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realizada por uma equipe mais estável, com bom entrosamento, satisfeita, 
melhorando a qualidade do cuidado prestado.  

2.4 Caráter Multiplicador
Considerando os resultados, principalmente qualitativos, adquiridos 

até o momento, outros serviços demonstraram grande interesse em 
implantar o projeto, particularmente os Centros de Atenção Psicossocial. 
Afinal, o trabalho na saúde mental sofre com o estigma, causando grande 
receio para os profissionais que nunca tiveram experiência nesta área 
(SCHULZE, 2007).

Com isso espera-se expandir esse modelo para outros locais de 
gestão da Feaes e quiçá para outras categorias profissionais, adaptando-o 
conforme cada situação assim o exigir. 

3 RESULTADOS

O Porto Seguro tem proporcionado um acolhimento efetivo e 
integração atenciosa aos novos técnicos de enfermagem, e também uma 
primeira impressão positiva em relação à instituição. Assertiva constatada 
não somente nos discursos dos participantes nas entrevistas (Tabela 1 e 
2, anexo), mas também na informação gerada pelo setor de “gestão de 
pessoas”, constatando a diminuição da rotatividade de técnicos de 
enfermagem. A função do “âncora”, esse apoio mais próximo de um colega 
nas primeiras semanas, mereceu reconhecimento. “Anjo que veio para nos 
ajudar” (técnico de enfermagem A). Estas informações não são suficientes 
para evidenciar o que acontece diretamente na prática diária, entretanto, 
sugerem uma postura profissional de maior segurança e ao mesmo tempo 
cuidadosa.
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Tabela 1 
Resultados parciais, grade de análise qualitativa montada a partir das entrevistas 

(Entrevista 15 dias)

15
 d

ia
s

Categorias Entrevistados UTI Entrevistados Unidade Internação Entrevistados 
Emergência

Recepção 
instituição

Boa acolhida e não houve 
boa receptividade

Boa recepção pela equipe de trabalho. 
Muito boa recepção. Trabalho em 
equipe. Respeito pela chefia.

Sente-se parte da equipe. Equipe mais 
individualista, trabalhando em duplas. 
Ficou só ao assumir pacientes.

Boa acolhida.

Função do 
Âncora

Disposição para auxiliar 
e ensinar, atencioso, 
paciente e colaborativo. 
Mostrou o lado humano da 
enfermagem e valorização 
da equipe. Não teve um 
Âncora como referencia. 

Ajuda nas rotinas, com o sistema 
eletrônico, em caso de dúvidas e 
auxiliou a superar as dificuldades. 
Solidário, companheiro, paciente 
e parceiro. “Anjo que veio para nos 
ajudar”. 

Transmitiu segurança, 
tranquilidade, acompanhou 
dando orientações e não 
deixando só. Fundamental 
no auxílio das atividades.

Aspectos 
institucionais

Sobrecarga de trabalho, 
deslocamentos repetidos 
para cadastro digital, 
sugestões de melhorias nos 
chuveiros para facilitar o 
banho de aspersão.

Sobrecarga de atividades. Seria melhor 
conhecer o sistema eletrônico, ter 
login, senha e crachá desde o início. 
Necessidade de mais materiais para 
agilizar o trabalho (ex. para aferir 
sinais vitais e computador) e garantir 
segurança dos pacientes (ex. específicos 
aos casos em isolamento). Aprendizado 
via apoio do Âncora, aumentando a 
segurança nos procedimentos. 

Faltou a integração do 
recursos humanos.

Sentir-se 
preparado

Sente-se preparado. 
Quando surgirem dúvidas 
pedirão ajuda. Ainda 
insegura (não teve Âncora).

Sim. Sim e com ajuda em alguns casos. 

Preparado para iniciar.

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.
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Tabela 2 
Resultados parciais, grade de análise qualitativa montada a partir das entrevistas 

(Entrevista 45 dias)
45

 d
ia

s

Categorias Entrevistados UTI Entrevistados Unidade Internação Entrevistados 
Emergência

Inserção 
instituição

Boa inserção. Boa acolhida pela equipe. Não teve boa 
acolhida, sentiu-se isolada, não teve 
integração e não participou do Porto 
Seguro no início.

Setor acolhedor. Muito boa 
inserção. 

Dificuldades

Com o perfil de pacientes 
idosos e terminalidade 
da vida. Aprender a usar 
o prontuário eletrônico. 
Dificuldade de adaptação, 
como em qualquer serviço. 

Material de trabalho insuficiente. 
Dificuldade em associar teoria 
aprendida à prática. Pessoas não 
disponíveis para ensinar. Dificuldade no 
relacionamento com os enfermeiros. 

Adaptação às rotinas.

Equipe

Confiança na equipe. 
Sente-se parte da equipe. 
Gostaria que tivesse uma 
melhor distribuição de 
tarefas entre os colegas de 
trabalho.

Sente-se parte da equipe. Percebe o 
suporte da equipe. Em alguns locais 
percebe trabalho individual, cada um 
por si, faltando união e colaboração 
entre os pares.

Sente-se parte da equipe. 

Aspectos 
institucionais

Sugestão de melhoria no 
RH. Liberação de insumos 
de baixo valor. Treinamento 
no uso do prontuário 
eletrônico. Cursos de 
atualizações. Mais 
computadores e uniformes. 

Sugestão de melhora salarial e 
redução da carga horaria. Rever o 
dimensionamento de funcionários. 
Necessidade de melhorias no RH, 
diminuir a burocracia. Quantidade de 
material adequada ao trabalho. 

Rever o dimensionamento 
de funcionários e de 
enxoval. Necessidade 
da integração do RH e 
sugestões de melhoria neste 
setor. Demora ao acesso 
ao sistema de prontuário 
eletrônico.

15
/4

5 d
ia

s

Avaliação e 
sugestões ao 
Porto Seguro

Trabalhar junto às equipes para que incluam melhor os novos trabalhadores. Ter enfermeiros mais 
presentes. Orientar para que todos da equipe saibam do Porto Seguro e sejam mais receptivos às 
dúvidas de quem chega. “Ouvi uma coisa e vivi outra”.

Considerado projeto importante para a inserção dos novos técnicos na equipe e instituição. 
Sugestão de continuidade do Porto Seguro, eficiente no que se propõe, garantindo compreensão do 
funcionamento e segurança. “... espero que o projeto continue, pois o mesmo que me deu segurança, 
afastando o medo do novo”.  

“Que continue funcionando para ajudar outros como me ajudou”. “A instituição é ótima com esse 
projeto do Porto Seguro como apoio, acho que não teremos problemas”.

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.
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4 CONCLUSÃO

A partir das avaliações dos funcionários sobre o Porto Seguro, novas 
estratégias foram incluídas, como apresentação e discussão dos resultados 
parciais junto à gestão, aos “timoneiros”, “âncoras” e atividades de 
sensibilização de todos os funcionários do HIZA acerca do mesmo. 

Seguindo com o projeto será possível ter melhor compreensão dos 
relatos de experiência dos participantes de cada setor descrito. Além disso, 
teremos as informações do diário de bordo da coordenadora, bem como os 
dados quantitativos obtidos pela gestão de pessoas, trabalhando de forma 
colaborativa. 

Considera-se o Porto Seguro uma estratégia inovadora no âmbito 
do SUS, pois favorece a inserção qualificada e humanizada do trabalhador 
no serviço público de saúde, aumentando o seu nível de satisfação e 
potencializando maior estabilidade, o que reflete significativamente na 
qualidade da assistência dispensada aos usuários do SUS (HAGGERTY, 2003). 

Com a diminuição da rotatividade de trabalhadores é possível 
constituir equipes cada vez mais integradas, que conhecem bem o ambiente 
de trabalho, e garantir o aprimoramento contínuo e progressivo dos 
profissionais, por meio de educação permanente.
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1 INTRODUÇÃO 

Com base no artigo 27 da Lei Orgânica de Saúde (LOS) que dispõe 
sobre os serviços de saúde como campos para o ensino e pesquisa, ou seja, 
como locais de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2007) e a crescente demanda 
do campo da saúde, os Ministérios da Saúde e da Educação, através da 
Portaria Interministerial 2.117, instituíram a Residência Multiprofissional 
em Saúde (BRASIL, 2005), compreendendo as residências específicas ou 
multiprofissionais, consideradas um espaço de formação e produção de 
tecnologias do cuidado, importante para a qualificação do SUS (BRASIL, 
2006).

Os limites e esgotamento das formas hegemônicas de intervenção na 
saúde para impactar os graves e complexos problemas de saúde apresentados 
na sociedade moderna, as iniqüidades sociais e a falta de integralidade da 
atenção à saúde, têm levado os grupos preocupados com os problemas e as 
necessidades sociais de saúde da maioria da população, à busca de novos 
arranjos e articulações para o enfrentamento desses problemas.

As experiências dos projetos e instituições têm enfatizado o 
desenvolvimento de ações multiprofissionais, interinstitucionais e  
intersetoriais como estratégia de superação da fragmentação, mediante a  
 
 
* Hospital Regional dom Moura – Av. Simôa Gomes, s/n, Heliópolis, Garanhuns-PE;
1 Enfermeira; Coordenadora da Residência Multiprofissional de Interiorização da Atenção à Saúde/HRDM/ESPPE; <brunasouza77@

hotmail.com>.
2 Psicóloga; Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Regional Dom Moura - HRDM 
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agregação dos distintos olhares e saberes, trazendo a possibilidade de uma 
atenção mais integral.

Pautada nos princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS), 
uma proposta de Residência Multiprofissional voltada à interiorização 
integrada da atenção à saúde é de grande relevância à assistência ao 
indivíduo em todos os seus aspectos: preventivos e curativos; individuais e 
coletivos; e nos níveis de complexidade: primária e média complexidade, 
mediante o trabalho de uma equipe interdisciplinar, em que diferentes 
profissionais trabalham juntos e mantém suas atuações específicas com troca 
de informações dentro de áreas de interseção, permitindo a construção 
de novos saberes, focados em uma assistência ética e humana, visando à 
prevenção de agravos, a promoção e a qualidade de vida dos indivíduos e 
das coletividades.

Assim, a Residência Multiprofissional é essencial no preparo de 
profissionais qualificados para a assistência à saúde da população brasileira, 
na reorganização do processo de trabalho em saúde e na implementação 
dos princípios e diretrizes constitucionais do SUS, atuando de forma 
interdisciplinar, reduzindo a fragmentação dos saberes e do processo 
terapêutico.

A partir desse entendimento foi proposto e submetido à aprovação 
o projeto de implantação do Programa de Residência Multiprofissional 
de Interiorização da Atenção à Saúde, implantado em 2010, no Hospital 
Regional Dom Moura, em Garanhuns-PE. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 

2.1 Características do Processo Adotado 
O Programa de Residência Multiprofissional de Interiorização da 

Atenção à Saúde caracteriza-se no escopo essencial de medidas de Educação 
Permanente em Saúde que visa à formação de profissionais através do serviço, 
no serviço e para o serviço, neste caso, em nível de pós-graduação e através 
da modalidade residência. Constando em sua dinâmica o treinamento em 
serviço sob supervisão e tendo como objetivo geral a atuação na atenção 
primária e média complexidade, visando à fixação de profissionais 
qualificados no interior, o desenvolvimento e a consolidação do Sistema 
Único de Saúde no município de Garanhuns e Região, direcionando assim, 
a formação desses profissionais nos seguintes sentidos:
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2.2 Ações Desenvolvidas
Na área do cuidado integral às necessidades de saúde individuais:

-  Estabelecendo vínculos com as pessoas e as famílias pautados 
pelo respeito, ética e responsabilidade no cuidado à saúde, 
desenvolvendo uma prática humanizada e com excelência;

-  Avaliando as necessidades de saúde das pessoas com o intuito de 
nortear o cuidado à saúde;

-  Inferindo o indivíduo como sujeito na promoção, manutenção 
e recuperação de sua saúde, potencializando sua capacidade 
ativa e co-responsável nesse processo, respeitando os interesses, 
valores e a cultura das pessoas;

-  Sistematizando as informações coletadas na história e exame 
clínicos para a formulação de hipóteses aos problemas de saúde 
das pessoas, de forma ética, visando a elaboração de planos de 
cuidado que considerem a autonomia, o consentimento e as 
condições socioculturais do paciente;

-  Identificando e utilizar os recursos sociais disponíveis, 
articulando e promovendo, permanentemente, as propostas de 
ações integradas para a melhoria constante da qualidade de vida 
das pessoas. 

Na área dos cuidados às necessidades de saúde coletivas:

-  Sistematizando as informações oriundas da vigilância à saúde 
para formulação de hipóteses e dos problemas de saúde 
das famílias e da comunidade, de forma ética, visando à 
elaboração de planos de cuidado que considerem a utilização 
dos recursos sociais disponíveis, articulando e promovendo, 
permanentemente, possíveis propostas de ações integradas para 
a melhoria constante da qualidade de vida da população;

- Formulando ferramentas do planejamento estratégico e 
participativo, atuando em conjunto com os movimentos 
populares e as lideranças comunitárias locais, objetivando a 
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.

Na área de organização e gestão da educação e do trabalho:

- Promovendo o trabalho em equipe atuando de forma ética, 
participativa, co-responsável, multiprofissional e intersetorial;

-  Gerenciando planos, programas, projetos e atividades de 
trabalho na equipe de saúde na qual atua;
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-  Avaliando atividades, atitudes e ações dos atores envolvidos na 
operacionalização do programa de residência, mantendo um 
processo permanente de reflexão crítica;

-  Atuando na recuperação da saúde de indivíduos, sistematizando 
as informações coletadas na história e exame clínicos para a 
formulação de hipóteses aos exames de saúde das pessoas, 
visando à elaboração de planos de cuidado que considerem a 
autonomia, o consentimento e as condições socioculturais do 
paciente;

-  Assistindo integralmente o indivíduo, desenvolvendo ações 
preventivas, curativas e de promoção à saúde, tendo o hospital 
como ponto de conexão de um sistema público de saúde, focado 
na equipe interdisciplinar.

 Seu projeto político primou por um elenco de medidas preconizadas 
pelo SUS (BRASIL, 2003), tais como:

a) Resolutividade dos Serviços de Saúde – uso efetivo de 
conhecimentos e tecnologias disponíveis;

b) Modelo de Atenção à Saúde – com avaliação do perfil 
epidemiológico da população local e regional, dos problemas 
mais comuns em saúde, das equipes de trabalhadores de saúde, 
da organização do trabalho e do uso efetivo de estratégias de 
promoção à saúde e práticas assistenciais;

c) Vínculos entre população atendida e trabalhadores de saúde – 
Interação e conhecimento da população, fixação dos trabalhadores 
de saúde, humanização, mecanismos de participação e controle 
social;

d) Intersetorialidade – articulação de conjuntos de setores, 
instituições de saúde e ensino, conhecimentos e práticas para 
lidar com causas e consequências dos processos saúde/doença;

e) As respostas governamentais aos problemas de saúde específicos 
ou que afligem certo grupo populacional – avaliando os 
contextos culturais e as diversas formas de adoecer, ampliando 
o elenco de ações, respeitando as especificidades para o que é 
necessário transgredir os espaços das políticas setoriais;

f) Os Princípios do SUS e de sua Política Nacional de Humanização 
– HumanizaSUS (BRASIL, 2010): valorização da dimensão 
subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão 
no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do 
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cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, 
raça, orientação sexual e às populações específicas (índios, 
quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.); 

g) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, 
fomentando a transversalidade e a grupalidade; Apoio à 
construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas 
com a produção de saúde e com a produção de sujeitos; 
Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos 
implicados na rede do SUS; Corresponsabilidade desses sujeitos 
nos processos de gestão e atenção; Fortalecimento do controle 
social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras 
do SUS; Compromisso com a democratização das relações de 
trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando 
processos de educação permanente.

 Para tanto, foram realizadas parcerias junto às Secretarias de 
Saúde da região e às universidades (Estadual e Federal) que aparecem 
como suporte, assegurando um atendimento qualificado, de acordo com as 
demandas da população de Garanhuns e seu entorno.  

2.3 Potencial da Iniciativa
 Do ponto de vista da concepção teórico-pedagógica, a proposta 

compreende a saúde como um objeto a ser trabalhado de forma coletiva 
superando as fragmentações especializadas e individualizantes. Isto é, 
entende-se que o profissional de saúde deve ter uma formação ampla e 
consistente, pois ele atua tanto em relação a pessoas particulares como 
em relação à comunidades/famílias, pelo que precisa ser detentor de uma 
formação que lhe permita conceber o ser humano de modo integral e, nessa 
perspectiva, com agregação de abordagens diferentes, podendo se alcançar 
o intuito de comunidades saudáveis. Além disso, o princípio onde o ser 
humano é concebido de modo integral sintoniza-se com o trabalho em 
equipes multiprofissionais, visto que, nos espaços onde tal trabalho ocorre, 
tem-se a oportunidade de se realizar interações que conectam enfoques de 
áreas específicas e dessa maneira, o ser humano pode ser entendido em 
sua totalidade. É possível então que os diversos profissionais se conheçam 
e reconheçam em seus modos de existência, no tocante às semelhanças e 
diferenças que têm entre si. Estando este projeto, portanto, compromissado 
pedagogicamente, com uma oferta de formação em serviço que proporcione, 
de modo conjunto, competências úteis ao trabalho de promoção, proteção, 
prevenção, tratamento e reabilitação da saúde.
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A educação interprofissional também é outro princípio pedagógico 
norteado pelo programa. Configura-se como um estilo de educação que prioriza 
o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade, além de ter o compromisso 
com a integralidade das ações, sendo respeitadas as especificidades de cada 
profissão. Parte-se do princípio de que para fazer junto, no cotidiano em 
saúde, é preciso aprender junto sobre o trabalho em saúde.

Distinguem-se três competências no âmbito do trabalho em equipe: 
a competência comum a todos os profissionais de saúde, a competência 
complementar (específica de cada profissão) e a competência colaborativa, 
essencial para o trabalho conjunto. Com essa abrangência, a educação 
interprofissional assume diferentes enfoques que abrangem modificar 
atitudes e percepções na equipe, melhorar a comunicação entre os 
profissionais, reforçar a competência colaborativa, contribuir para a 
satisfação no trabalho, construir relações mais abertas e dialógicas, assim 
como integrar o especialista na perspectiva da integralidade do cuidado.

Essa diversidade revela itinerários de aprendizagem múltiplos na 
educação interprofissional, compreendendo os campos da observação, 
ação, troca, simulação e prática em contextos reais. Configura-se uma 
rede de situações e relações que envolvem os agentes em seus processos 
de expressar pontos de vista, abordar problemas, explorar as diferentes 
possibilidades de compreender a realidade, apropriar os conteúdos e articular 
teoria e prática. Parte-se do principio de que a construção da identidade 
profissional dos estudantes de uma área em saúde fortalece-se na medida 
em que eles são expostos a situações comuns de aprendizagem com outras 
áreas, demandando olhares diferentes, que ora se complementam, ora se 
confrontam, mas que possibilitam um nível mais ampliado de compreensão 
da realidade.

2.4 Caráter Multiplicador 
A partir da experiência relatada, pode-se vivenciar e conferir a 

continuidade de um processo que traz intrinsecamente a possibilidade de, 
através da Educação Permanente em Saúde, multiplicar-se. Para tanto, sua 
proposta, seu formato e o percurso metodológico de suas práticas apresenta 
o caráter participativo dos atores envolvidos, o que permite sua reprodução. 

Nos diversos campos de atuação do residente durante o Programa 
(hospital, atenção básica, gestão em saúde), são realizados projetos de 
intervenção, capacitações, oficinas, discussões científicas (casos clínicos, 
clubes de revista, seminários) com o objetivo de qualificar a assistência 
prestada, por meio da capacitação dos profissionais envolvidos, fazendo-os 
refletir suas práticas proporcionando condutas inovadoras.
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Entre os diversos projetos de relevância já executados, pode-se citar 
a implantação da Escala de Risco de Coelho e Savassi (2004) em toda 
rede da Atenção Básica do município de Garanhuns; A humanização da 
assistência prestada através dos protocolos do serviço da maternidade do 
Hospital Dom Moura, partindo da sensibilização quanto ao cuidado ao 
binômio mãe/bebê; Foi realizado também o Diagnóstico Epidemiológico 
e Situacional da mesma unidade hospitalar com o objetivo de entender as 
demandas do serviço para qualificar as ações a partir do conhecimento de sua 
realidade; A Construção do Mapa Sanitário da V Regional de Saúde, onde 
o Programa está inserido, foi outra atividade desenvolvida pelos residentes, 
a fim de consolidar e analisar os indicadores de saúde dos 21 municípios, 
servindo como um importante instrumento de gestão, no sentido de melhor 
direcionar as ações em saúde desses municípios. Todas estas ações foram 
multiplicadas a partir de sua proposta inicial. 

No tocante aos atores envolvidos, um projeto em especial não poderia 
deixar de ser citado, já que, em si, traz um dos elementos multiplicadores: 
o preceptor. Neste sentido, permanentemente são realizadas oficinas 
de capacitação voltadas à construção de um movimento que conduza 
os profissionais a uma atuação de preceptoria, sensibilizando-os para o 
fortalecimento de suas ações através do reconhecimento da importância de 
suas atribuições. 

3 RESULTADOS 
A Residência Multiprofissional de Interiorização da Atenção à Saúde 

se mostra pioneira no sentido de apresentar ao interior de Pernambuco uma 
nova maneira de olhar a assistência: o olhar integral. Hoje, a cidade conta 
com outro Programa de Residência Multiprofissional e se prepara para 
receber outra proposta voltada para comunidade rural. Seu pioneirismo 
possibilitou também a interiorização de inovações referentes à assistência 
à saúde por meio dos projetos executados pelo Programa. Neste ciclo de 
ensino aprendizagem, tivemos como produto principal a multiplicação do 
saber, o que possibilita a continuidade do processo. 

As ações vivenciadas durante os quatro anos do Programa 
possibilitaram a expansão das experiências vivenciadas. A exemplo dos 
projetos realizados já citados, a Implantação da Escala de Risco resultou 
em 30 equipes de Estratégia Saúde da Família do município de Garanhuns 
capacitadas, sendo a experiência reproduzida em outros municípios 
circunvizinhos; Toda equipe de Enfermagem da maternidade do HRDM 
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foi sensibilizada quanto à humanização dos protocolos da assistência ao 
binômio mãe/bebê e novas formas de intervenção lhes foram apresentadas; 
O diagnóstico situacional do Hospital Regional Dom Moura possibilitou o 
direcionamento de diversas ações em vários dos seus setores; A construção 
do Mapa Sanitário subsidiou o planejamento de ações nos 21 municípios 
que compõe a V Regional de Saúde do Estado; quanto à preceptoria, , 
foram capacitados em média 45 profissionais, através de encontros e 
oficinas,  percebendo-se no Programa uma adesão de preceptores dispostos 
a exercer seu papel a partir de um entendimento ampliado do mesmo. A 
contrapartida é conferida tanto aos preceptores, como aos residentes e ao 
próprio serviço, diante de um cenário modificado neste sentido. 

Estas são amostras dos muitos trabalhos e intervenções executadas 
pela Residência Multiprofissional do HRDM e das muitas ações conjugadas 
numa rotina de permanente construção de um ciclo, onde quem aprende 
e quem ensina está em constante movimento, numa troca de saberes que 
possibilita a construção do fazer multi e interdisciplinar. 

Partilhamos, somamos e multiplicamos posturas, mas acima de tudo, 
o benefício, voltado para o usuário do SUS, é conquistado diariamente 
através da qualificação da sua assistência.      

4 CONCLUSÃO

 Dessa forma, a concretização de propostas de educação 
interprofissional significa assumir uma nova organização curricular que 
priorize discussões e vivências conjuntas das diferentes profissões envolvidas 
no cuidado em saúde. Isso implica no desenvolvimento de uma cultura 
de ensino-aprendizagem caracterizada pelas trocas e saberes partilhados, 
estabelecendo espaços formativos mais significativos e comprometidos com 
a prática do trabalho em equipe.
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Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco*

Implantação do Sistema de Avaliação  
de Desempenho na Secretaria de Saúde  

do Estado de Pernambuco

Juliana loPEs BEzErra1

Cinthia KalYnE dE almEida alvEs2

gisElE Cazarin3

vanEssa gaBriEllE diniz santana4

1 INTRODUÇÃO

A Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
de Pernambuco (SEGTES-PE) considera a Avaliação de Desempenho (AD) 
e a questão dos dados informatizados sobre a força de trabalho como 
instrumentos prioritários e indispensáveis para o auxilio dos gestores e 
áreas de recursos humanos (RH). Para isto, determinou a AD como um dos 
seus eixos estratégicos priorizando o uso de indicadores de desempenho e o 
desenho de um sistema de informação de acompanhamento destes.

Iniciado em 2011, o programa de AD foi desenhado e 
institucionalizado dentro da própria SEGTES-PE, incluindo indicadores 
que refletem fatores quantitativos e qualitativos da assistência à saúde e 
informações importantes sobre a força de trabalho da rede hospitalar. Seus 
resultados permitem conhecer os efeitos das intervenções de saúde e se 
os recursos empregados estão conseguindo atingir os objetivos propostos,  
 
 
* Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco – Rua Dona Maria Augusta Nogueira, nº 519, Bongi, Recife/PE. CEP: 50751-530 

Telefone: (81)3184.0014 – <www.saude.pe.gov.br>.

1 Fisioterapeuta/Sanitarista, Mestranda em Avaliação em saúde, Apoiadora Institucional em Saúde Coletiva, email: <julianalb@gmail.
com>.

2 Terapeuta Ocupacional/Sanitarista, Doutoranda em Saúde Pública, Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde, email: <cinthiakalyne@yahoo.com.br>.

3 Cirurgiã-dentista/Sanitarista, Doutoranda em Saúde Internacional, Assessora da Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde, email: <gcazarin@gmail.com>.

4 Cirurgiã-dentista/Sanitarista, Mestranda em Saúde Pública, Gerente de Políticas e Regulação do Trabalho, email: <vgds@hotmail.com>.
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favorecem o aprendizado institucional e contribuem para o processo de 
educação permanente e indução de boas práticas na gestão do trabalho.

Para tanto, desenhou-se um modelo abrangente que considerasse 
vários aspectos da organização. Foi adotada a seguinte definição de 
desempenho proposta por OCDE (2002): “Grau ou medida com que 
uma intervenção opera segundo critérios, normas, diretrizes específicas 
ou alcança resultados de acordo com as metas ou planos estabelecidos”. A 
partir da definição, temos que a AD oferece meio para se conhecer melhor 
a capacidade atual da organização, o desempenho não se refere apenas aos 
aspectos quantitativos de produtividade, mas incorpora a qualidade com 
que os processos são implementados, os valores institucionais e a capacidade 
da organização de aprender e se desenvolver (HARTZ, 2008).

O processo de construção teve início a partir deste entendimento já que 
a lógica anterior aferia apenas a produção quantitativa dos profissionais, o 
que incluía um incentivo financeiro baseado nesta produção em detrimento 
da  qualidade do atendimento e do modo de produção de cuidados usuário- 
centrado. Além do que, neste caso, privilegiavam-se os cuidados produzidos 
pelos médicos, já que a maioria dos procedimentos é registrada por estes 
profissionais, mesmo sendo realizados por uma equipe multiprofissional, 
onde atuam outras categorias profissionais. Causando enormes conflitos e 
insatisfação entre os trabalhadores.

O novo processo visa manter o incentivo financeiro com base no 
alcance de metas institucionais e individuais com dimensões quantitativas 
e qualitativas, otimização de recursos e melhoria da qualidade dos serviços 
prestados.

Constatou-se que, para além da construção da proposta metodológica, 
necessitava-se de um sistema de informação de gerenciamento que fosse 
descentralizado e permitisse o manejo local das informações, além do 
gerenciamento pelo nível central da Secretaria Estadual de Saúde (SES) que 
estivesse subsidiando o processo de tomada de decisão.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 
2.1 Características do Processo Adotado e Ações desenvolvidas

Na primeira etapa foi necessária a publicação da Lei Complementar 
n. 194 de 09 de dezembro de 2011, sendo esta, em seguida, regulada por 
decreto e portarias, em tramitação (PERNAMBUCO, 2011).
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Posteriormente, as dimensões, os indicadores e as metas foram 
definidos em conjunto com profissionais de saúde, representados pelos seus 
respectivos sindicatos, gestores e técnicos da secretaria de saúde, diretores 
dos hospitais e gerentes das regiões de saúde. Alguns indicadores foram 
escolhidos a partir das prioridades de investimento que fazem parte do 
processo de monitoramento da gestão junto ao governo do estado. Os 
indicadores foram mesclados entre indicadores de quantidade, qualidade, 
processo e resultado. Neste momento, foram identificados três eixos da 
avaliação: o desempenho institucional (Dimensão I), o individual (Dimensão 
II) e a formação em serviço dos trabalhadores (Dimensão III), cujo resultado 
final alimentaria a nova de gratificação por desempenho e qualidade. As 
pontuações utilizadas para o cálculo dos valores respectivos de gratificação 
a cada grupo funcional da SES PE, a saber: Médicos (grupo I), analistas 
em saúde (grupo II), assistentes em saúde (grupo III) e auxiliares em saúde 
(grupo IV), e os critérios utilizados são apresentadas no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 
Pontuação utilizada na Avaliação de desempenho profissional

GRUPOS DIMENSÃO I DIMENSÃO II DIMENSÃO III TOTAL

Metas 
institucionais

Metas 
individuais

Avaliação 
da chefia e 

auto- avaliação

Atividade de 
Preceptoria

Curso 
de curta 
duração

1 e 2 60 50 40 30 20 200

3 60 - 35 - 15 110

4 60 - 20 - 10 90

Fonte: SEGTES/SES – Manual de orientações da Gratificação de desempenho, 2014.

Acordou-se que cada dimensão seria avaliada de acordo com 
indicadores, pesos e pontuações - Quadros 2, 3 e 4 - sistematizadas em 
uma matriz de medidas contendo também o seu uso e disponibilizadas na 
internet através de manual de orientações (PERNAMBUCO, 2014).
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Quadro 2 
Matriz de indicadores e metas da Dimensão I - Desempenho  

global da unidade de saúde

Indicador Meta Fonte de 
verificação Pontos Método de cálculo Periodicidade

1. Taxa de 
mortalidade 
hospitalar

Redução pactuada 
com a Unidade de 
saúde

Relatórios a partir 
do SIH

Sim= 2
Não=0

TMH= Número de óbitos x100/
Total de saídas (altas, óbitos e 
transferências) no mesmo período

Trimestral

2. Tempo médio 
de permanência 
no leito

Redução pactuada 
com a Unidade de 
saúde

Relatório a partir 
do SIH

Sim= 2
Não= 0

TMP= nº de pacientes-dia em 
determinado período/
Nº de saídos no mesmo período

Trimestral

3. Atendimentos 
e procedimentos 
apresentados

Aumento 
pactuado pela 
Unidade de Saúde 
com relação a 
produção anterior

Relatório a partir 
do SIH/SIA

90% = 4 Total de procedimentos e 
atendimentos apresentados

Trimestral

4. Acolhimento 
com 
classificação de 
risco(ACCR)

100% dos 
atendimentos 
de emergência 
passando por 
equipe de ACCR

Relatório a partir 
da Ficha de 
acolhimento

100% = 4
99,9% - 50%= 2
< 50% = 0

%= Número de usuários atendidos 
por equipe de ACCR/
Número de usuários atendidos na 
emergência

Mensal

5. Aplicação 
de protocolos 
clínicos 
Investigação 
de pelo menos 
10% dos óbitos/
agravo por 
determinada 
causa (de acordo 
com o perfil do 
hospital)

Em pelo menos 
60% dos 
prontuários 
avaliados tenham 
sido aplicados os 
protocolos

Comissão de 
Revisão de 
óbitos ou outra 
Comissão 
designada pelo 
Hospital

80% = 2
79,9% - 50%= 1
< 50% = 0

razão = Protocolos aplicados de 
acordo com registro no prontuário/
Total de prontuários avaliados

Mensal

6. Revisão de 
prontuários mês

No mínimo 10% 
dos prontuários de 
internações/mês

Comissão de 
revisão de 
prontuários

Sim= 2
Não= 0

%=  Total de prontuários de 
internação revisados/
Total de prontuários de internação

Mensal

7. Avaliação 
proporcional 
de usuários 
internados

80% de satisfação 10% dos usuários 
internados 
avaliados 
mensalmente por 
questionário da 
Ouvidoria

80% = 4
79,9% - 50%= 2
< 50% = 0

Média do % nos últimos seis 
meses = numero dos usuários 
internados que marcaram a opção 
ótimo ou bom em pelo menos 
seis questões do questionário da 
ouvidoria / total de usuários que 
responderam o questionário.

semestral

Fonte: SEGTES/SES – Manual de orientações da Gratificação de desempenho, 2014.
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Quadro 3 
Matriz de indicadores e metas da Dimensão II - Desempenho global do servidor

Critério/ Indicador Meta Fonte de verificação Método de cálculo

1. Avaliação de desempenho 
individual 

I - Avaliação pela chefia 
(70%)

II - auto-avaliação (30%)

Os valores transpostos do aplicativo informatizado do processo de avaliação anual de 
desempenho para a progressão no Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos - PCCV.

Meta: 65% de alcance dos indicadores I e II.

2. Metas individuais¹ 
(¹descritas por serviço de saúde e 
setor de trabalho)

100 % do cumprimento do 
total de meta

Relatório hospitalar 
validado pela chefia 

imediata
Avaliação individual

Fonte: SEGTES/SES – Manual de orientações da Gratificação de desempenho, 2014.

Quadro 4 
Matriz de indicadores e metas da Dimensão III – Formação em serviço

Indicador Meta Fonte de verificação Método de cálculo

1. Participação em atividade 
de preceptoria; supervisão 
de Estágio Curricular; 
Programa de Residência; 
Participação em equipes de 
preceptoria de estudantes 
de graduação.

No mínimo 01 certificado no 
período avaliado;

Declaração da Instituição 
de Ensino

OU

Registro na Coordenação de 
Ensino

Número de certificado/
declaração apresentada 

OU

Registro na Coordenação de 
Ensino

2. Participação em cursos de 
curta duração*

Mínimo de 8 horas de carga 
horária de formação em 
área afim por semestre. 

Exemplo: 1 curso de 8 horas 
ou somatório de cursos com 
carga horária mínima de 
4 horas 

Certificado ou declaração 
emitido pela instituição 
promotora do curso no 
período avaliado.

Total de horas cursadas no 
semestre

Fonte: SEGTES/SES – Manual de orientações da Gratificação de desempenho, 2014.

Os parâmetros de desempenho individuais foram normativamente 
derivados a partir da literatura e portarias ministeriais. Alguns, por sua 
vez, foram adequados à realidade estadual e capacidade instalada de cada 
serviço.

Com a proposta montada esta foi discutida novamente com sindicatos 
sendo submetida à analise e crítica do grupo, seguindo-se a produção de 
novas sínteses e validação dos produtos. Este processo ajudou a tornar o 
processo autentico e participativo.

Outro passo foi a construção de um sistema de informação – o 
SISGRADE - que integrasse as informações, aferisse as pontuações e gerasse 
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os valores ao qual fazem jus. Vale ressaltar que as pontuações e os valores 
são de caráter sigiloso garantindo o direito a privacidade. Em seguida à 
construção da ferramenta, realizou-se a adequação do sistema às realidades 
hospitalares, configuração e parametrização de metas. Foram realizadas 
capacitações com os atores envolvidos e em seguida o cadastramento dos 
servidores. Sua montagem se deu de forma participativa com alimentação 
descentralizada e perfis de acesso diferenciados.

Alguns serviços de saúde foram escolhidos para realização de teste 
piloto e vários ajustes foram realizados, principalmente no que diz respeito 
aos indicadores/metas, assim como o são até hoje, sempre que necessário.

O envolvimento e interesse de todos os setores responsáveis pela 
coordenação, implantação, capacitação e uso desta ferramenta nos hospitais 
e na sede da SEGTES-PE foi fundamental para o processo, dentre estes, 
destacam-se os setores de RH descentralizados nas unidades e a equipe de 
Apoio institucional, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento 
e facilitação de processo, além da promoção de cursos de formação sobre 
o sistema WEB e sendo referência para o acompanhamento do processo 
em nível local, utilizando do princípio de co-gestão/facilitação. No 
desenvolvimento, suporte e manutenção do SISGRADE, pode-se destacar o 
apoio da Agência Estadual de Tecnologia da Informação.

Como condição mínima de incorporar essa rotina de trabalho em 
sua estrutura o hospital deve disponibilizar de computador com acesso a 
WEB e pessoal capacitado para manusear o sistema.

O sistema abarca cerca de 17.000 servidores públicos estaduais 
distribuídos nos 31 serviços de saúde sob gestão da administração direta. 
Da forma que se apresenta, o sistema pode ser, inclusive, adaptado a outras 
realidades, de forma que seus parâmetros são variáveis e determinados a 
partir das pactuações realizadas.

2.2 Potencial da Iniciativa
Além do estímulo à qualificação da atenção à saúde por meio do 

alcance dos indicadores, esta proposta visa valorizar o mérito profissional 
como estratégia de minimização da rotatividade, promovendo a motivação 
e aumento da disposição para o trabalho em equipe. É sabido que 
propostas remuneratórias por si só apresentam limitações na continuidade 
da motivação, portanto esta estratégia foi agregada a outras ofertas de 
valorização profissional como: política de educação permanente, plano de 
cargos e carreiras e da integração ensino-serviço, esta última com indicador 
próprio como estímulo às atividades de preceptoria de estudantes.
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 Este processo procura instituir, aos poucos, uma cultura de avaliação 
no cotidiano dos hospitais, a qual esteja contribuindo no sentido que aponta 
Hartz (2011): “integrá-la a um sistema organizacional o qual ela seja capaz 
de influenciar seu comportamento”, visa também ajudar no diagnóstico 
das carências técnicas e comportamentais dos funcionários, subsidiar 
programas de treinamento, fornecer informações à organização para a 
adequação funcional, readaptação, transferência e até mesmo dispensa de 
pessoal, medir o desempenho institucional e individual, gerar insumos para 
o desenvolvimento organizacional, informações para dimensionamento 
de pessoal, promover a melhoria da qualificação dos serviços públicos, 
subsidiar a política de gestão de pessoas, valorizar o desempenho eficiente 
do servidor, proporcionar “feedback” aos funcionários, promover a 
integração dos níveis hierárquicos através da comunicação entre avaliadores 
e avaliados, contribuir para melhoria do clima organizacional.

2.3 Caráter Multiplicador
O Sistema utilizado - SISGRADE - tem uma interface amigável e 

fácil de trabalhar, abriga informações administrativas, emite relatórios, 
localiza e quantifica os recursos humanos, agrega os dados da avaliação de 
desempenho que auxiliam a formulação de políticas e ações na gestão do 
trabalho e educação em saúde, favorece o conhecimento das necessidades 
de pessoal em diversas unidades, subsidia o planejamento na reposição e 
lotação, bem como informações que modifiquem as relações entre gestores 
e trabalhadores. 

 Além de deter inúmeros dados de caráter essencial para a gestão 
do trabalho, este sistema pode ser facilmente parametrizado e adequado de 
acordo com as mais diversas realidades dos serviços de saúde, configurando 
assim o caráter multiplicador do projeto realizado pela SEGTES-PE.   

3 RESULTADOS
Com o processo em funcionamento foram necessárias adaptações em 

alguns indicadores, principalmente individuais, bem como a repactuação de 
algumas metas. Isto contribuiu para aperfeiçoamento do programa e do 
sistema de informação.

A emissão de relatórios gerenciais, personalizados por tipo de 
serviço, pelo sistema com análise pelos técnicos da SES auxilia no processo 
de acompanhamento dos indicadores do ponto de vista mensal. Servindo 
para que as unidades de saúde realizem uma análise critico refletiva da 
realidade do serviço prestado e apontado estratégias de investimentos para 
alcance das metas na próxima avaliação.
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É bem verdade que o processo apresenta, ainda, inúmeras 
dificuldades para que se apresente uso/influência na organização, já que 
isto exige acompanhamento contínuo, pois os resultados não se traduzem 
automaticamente em decisões, porém, destaca-se inicialmente que o 
processo de implantação do SISGRADE pode ser considerado exitoso, 
tanto pela inclusão de dados importantes de todos os trabalhadores dos 
hospitais do estado, como pelos tipos de informações dele extraídas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a criação da Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde (SGTES), a questão dos dados sobre a força 
de trabalho em saúde e sua informatização foram considerados um dos 
temas prioritários para a gestão do SUS, fortalecendo a busca de melhorias 
nas práticas de gestão em recursos humanos para o setor saúde.

Neste contexto, a Secretaria de Executiva de Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde de Pernambuco prioriza o programa de avaliação de 
desempenho e o uso de um sistema de informação específico como uma 
importante intervenção para o auxílio da gestão de recursos humanos.

Sendo o programa constituído de um processo formativo em sua 
ideologia, abarcando indicadores de cunho institucionais, pessoais e 
educacionais, visando o fortalecimento da produção do conhecimento e 
aprendizagem que é proporcionado a todos os atores envolvidos no processo, 
possibilitando a melhora na definição de objetivos e metas, identificação de 
focos prioritários e auxílio a futuros gestores que porventura ingressem no 
processo de gestão de programas de avaliação de desempenho profissional.
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Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos – SP* 
UBS Lavras

Implementação de um Website como Estratégia  
de Promoção da Saúde por uma Unidade  

Básica de Saúde

daniEl nasCimEnto dE aragão1

ÂngEla maria navEs golEs2

ruY do Carmo EuFrásio3

gizElE PErEira dE lima4

simonE dos santos dE lima5

1 INTRODUÇÃO

A Unidade Básica de Saúde Lavras- UBS Lavras, inaugurada em 26 de 
setembro de 1986, integra a rede de atenção primária à saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde da Cidade de Guarulhos, região metropolitana de São 
Paulo. Localiza-se no Distrito de Saúde Lavras, no bairro IV Centenário. 
Sua área de abrangência compreende 8.670 pessoas com o número total 
de 32.700 indivíduos com prontuários cadastrados. No intuito de prestar 
a melhor assistência a essa população, a UBS Lavras norteasse dentro dos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhando de 
forma a pactuar com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 
2012), que estimula a promoção e proteção da saúde, a importância 
da prevenção e agravo das doenças, atuando como porta de entrada ao 
SUS possibilitando o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde, 
acolhendo o usuário de forma a atender suas necessidades e estimular sua 
autonomia e capacidade no cuidado da sua própria saúde.

 

* Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos– Rua Íris, 300 - Sala 35 – Gopoúva - CEP: 07051-080-Tel: (11) 2472-5000
1  Graduando de Engenharia Elétrica, Atendente SUS, <daniel.de.aragao@hotmail.com>
2  Enfermeira, Gerente em Saúde III, <angela_marryangel@hotmail.com>.
3  Farmacêutico, Farmacêutico, <ruypharma@hotmail.com>.
4  Bióloga,  Atendente SUS, <gizelepereira.bio@gmail.com>.
5  Enfermeira e Bióloga, Gerente Técnica, <simone.stoslima@gmail.com>.
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Atualmente a Unidade dispõe dos seguintes serviços:

•	 Consulta	 médica	 em	 pediatria,	 ginecologia,	 clínica	 geral,	
enfermagem e odontológica;

•	 Inalações,	 injeções,	 curativos,	 vacinação,	 coleta	 de	 materiais	
biológicos para exames laboratoriais, encaminhamentos para 
especialidades e fornecimento de medicação;

•	 Visita	domiciliar;

•	 Programa	da	Saúde	do	Escolar;

•	 Acompanhamento	do	Programa	Bolsa	Família;

•	 Atendimento	de	uma	equipe	de	apoio	multiprofissional	formada	
por psicólogos, educador físico, assistente social, fonoaudióloga;

•	 Orientação	em	grupos	educativos;

•	 Exame	 de	 ultrassonografia:	 obstétrico,	 tireóide,	 abdômen,	
pélvico e próstata;

•	 Colposcopia.

Diariamente, em média, a Unidade presta assistência a 600 pessoas, 
entre consultas e exames agendados, procedimentos de enfermagem, 
dispensação de medicamentos, entre outros atendimentos, sendo referência 
nos serviços de ultrassonografia e colposcopia para outras 16 Unidades 
pertencentes à Região de Saúde III São João/Bonsucesso. Tal demanda 
gerava muitas ligações de usuários de outros bairros solicitando como 
chegar até a Unidade, qual linha de ônibus utilizar e sobre preparo de 
exames. Isso resultou na elaboração de uma estratégia que facilitasse a 
comunicação entre os atores sociais envolvidos (profissionais da saúde e 
cliente SUS) tornando as informações referentes aos serviços e atividades 
realizadas na UBS Lavras de fácil acesso à população usuária, através de 
recursos tecnológicos. Surgiu, portanto, no final de 2013 a ideia pioneira 
no Município de criar um site exclusivo da unidade. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
A criação da página na internet ficou a cargo da área administrativa, 

que utilizou uma plataforma de desenvolvimento gratuita, que possibilita 
a utilização de arquivos, aplicativos e outros dados relacionados, sem a 
necessidade de estarem instalados ou armazenados no computador do 
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usuário ou em um servidor próximo. Este conteúdo passa a ficar disponível 
nas “nuvens”, isto é, na internet.

Os aspectos abordados na construção do site foram realizados de 
forma coletiva, com sugestões de todos os profissionais da equipe e também 
a partir das demandas solicitadas pelos próprios pacientes. O site é de acesso 
livre, portanto sua utilização não é limitada através do uso de uma senha.

2.2 Ações Desenvolvidas
Ao realizar o acesso ao site, o munícipe pode acompanhar as ações 

de promoção à saúde, como por exemplo:

•	 Grupo	de	artesanato;

•	 Galeria	de	fotos	das	ações	realizadas	na	unidade;

•	 Orientações	 sobre	 os	 preparos	 necessários	 para	 realização	 de	
exames;

•	 Consulta	de	resultados	de	exames	laboratoriais;

•	 Cálculo	do	índice	de	massa	corporal	(IMC);

•	 Acesso	 à	 carta	 dos	 direitos	 dos	 usuários	 da	 saúde	 que	 versa	
de forma simplificada sobre o direito ao acesso, tratamento, 
atendimento humanizado e as responsabilidades do paciente aos 
serviços de saúde;

•	 Informações	sobre	 todas	as	atividades	oferecidas	pela	unidade	
de saúde;

•	 Verificar	os	medicamentos	que	disponíveis	na	farmácia	da	UBS,	
tirar dúvidas com o farmacêutico, obter informações sobre o uso 
adequado dos medicamentos, métodos contraceptivos e como 
realizar o descarte adequado aos medicamentos;

•	 Manifestar	sugestões,	críticas	ou	elogios;

•	 Consultar	endereço,	telefone,	e-mail	da	UBS	e	verificar	o	trajeto	
para chegar à unidade de saúde, além das principais linhas de 
transporte público.

2.3 Potencial da Iniciativa
A criação do site trouxe melhorias na comunicação entre a Unidade 

e a população atendida, que passou a contar com mais um mecanismo de 
interação, proporcionando maior agilidade na obtenção das informações.
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2.4 Caráter Multiplicador 
A Secretaria de Comunicação avaliou e autorizou a divulgação do site 

e sugeriu reunião para padronizá-lo, o que gera a perspectiva de ampliação 
da iniciativa para outras unidades básicas de saúde do Município, das quais, 
algumas já manifestam interesse em conhecer o projeto de implementação 
do mesmo. Atualmente, Guarulhos possui 68 Unidades Básicas de Saúde 
em seu território e a UBS Lavras levará a proposta para que cada uma 
delas tenha seu próprio site, fazendo com que a população de sua área de 
abrangência tenha mais um meio de conhecer os serviços e ações oferecidos 
por cada uma delas. 

3 RESULTADOS 

No primeiro momento, notou-se uma redução no número de ligações 
dos usuários solicitando informações sobre preparo de exames, itinerário 
para chegar até a UBS, pois o link de acesso ao site foi inserido no campo de 
informações nas autorizações SISREG (Sistema Nacional de Regulação) dos 
pacientes agendados para realizá-los na Unidade. Conforme a população 
atendida pela Unidade foi tomando conhecimento sobre o site, houve 
um aumento na procura de pessoas interessadas em realizar as atividades 
ofertadas, como por exemplo, o Grupo de artesanato e o de educação física.

4 CONCLUSÃO

A iniciativa permitiu aos munícipes uma agilidade e uma praticidade 
na obtenção de informações, favorecendo a comunicação com o serviço de 
saúde e permitiu aos mesmos conhecer as ações de prevenção e promoção 
da saúde, realizadas por todos os profissionais da unidade. Esses resultados 
correspondem aos princípios e diretrizes do SUS descritos no Art. 7º da Lei 
8.080/90, que garante a universalidade, integralidade e igualdade no acesso 
aos serviços de saúde, assim como o direito à informação sobre sua saúde 
e a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário, incluindo a participação da comunidade e a 
utilização de serviços tecnológicos na prestação de serviços de assistência à 
saúde da população (BRASIL, 1990).
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1 INTRODUÇÃO  

O setor da saúde é mobilizado pela necessidade de encontrar 
soluções para demandas diversas do dia-a-dia. Tanto na clínica quanto na 
gestão orientados para o cuidado, com maior ou menor grau de análise, 
o processo decisório embasado perpassa por fenômenos informacionais 
que emergem a partir do volume de dados e informações provenientes 
do cotidiano das instituições. Essa é uma potência e uma fragilidade do 
setor, uma vez que dificilmente informações e indicadores oportunos e 
adequados estão disponíveis, e quando estão, falta aos tomadores de decisão 
a compreensão do nível de embasamento passível de se obter. O produto 
dessas decisões - as ações em saúde - seja por qualquer um dos atores 
envolvidos, implica diretamente na qualidade do cuidado prestado aos 
usuários do sistema de saúde. A informação é indissociável dos processos de 
planejamento e avaliação da efetividade de políticas e programas de saúde 
(HABICHT, 1999).  A complexidade do contexto da saúde nesse campo 
exige abordagens interdisciplinares inovadoras buscando superar fatores  
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não só tecnológicos duros, mas também fortalecer tecnologias leves que 
orientarão em solução potencialmente resolutivas[1]. Nessa perspectiva e 
com o apoio dos principais gestores da Secretaria de Saúde, foi criada a 
estratégia de Implantação da Cultura da Informação no âmbito da Secretaria 
Estadual do Rio Grande do Sul, coordenada pela equipe da Assessoria de 
Gestão em Tecnologia da Informação. A descrição da estratégia, o foco 
deste relato, será apresentada didaticamente entre três componentes de 
construção: Processo de Trabalho, Tecnologia da Informação e Articulação 
Tecnopolítica. A experiência de construção da ideia/espaço de qualificação 
da informação no âmbito da SES é o objetivo desse relato almejando tecer 
as potencialidades da costura entre a tecnologia da informação e a Atenção 
Básica coordenando os processos das redes assistenciais em saúde.      

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 
2.1 Características do Processo Adotado 

A principal potencialidade deste projeto vem sendo a construção 
de um processo de trabalho que gere elementos de pertencimento e co-
responsabilização pelos atores envolvidos a respeito dos processos ligados 
a produção, tratamento e disseminação e uso da informação. O objetivo 
é constituir dispositivos de resposta para as demandas e ao mesmo tempo 
atender a desejos e expectativas das próprias áreas temáticas e da alta 
gestão. Tendo a saúde coletiva como campo norteador, a co-gestão vem 
como elemento agregador da ideia para articulação do trinômio - dado, 
informação e inteligência coletiva - ao mesmo tempo concentrando a 
informação, porém estimulando e sensibilizando as áreas temáticas de saúde 
ao âmbito da cultura da informação[2] (CAMPOS, 2009; FERLA, 2012).  

A necessidade de um espaço voltado para a qualificação tecnopolítica 
da informação de modo a fazer presente a co-responsabilização pela 
produção da informação, uma vez que a proposta para qualificação do dado 
resulta em uma construção mutua entre as áreas temáticas conectando-se 
com o movimento de aculturação informacional da instituição, isto é, uma 
transversalização pautada na educação permanente (Figura 1). Esse espaço 
de qualificação tecnopolítica dos dados e sistemas que acontecem na SES 
foi denominado de Colegiado da Informação. A qualificação da informação 
produzida não foi o único produto almejado dessa interação, mas sim um 
movimento e exercício de educação permanente nos processos de trabalho 
da gestão em saúde.
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Figura 1 
Esquema conceitual interdisciplinar da experiência de implantação do processo de 

cultura da informação na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul
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Interdisciplinaridade
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                                                   Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Cabe aqui destacar que a atenção básica assume seu papel de 
coordenação das ações em saúde junto ao apoio institucional[3], completando 
o ciclo de transformação dos dados à informação, sendo encarada não só 
como produtora dos dados, mas sim, protagonista da utilização da cultura 
da informação para gestão do cuidado em nível local. Esse caráter da 
atenção básica em gerir as redes de cuidado materializando e fortalecendo 
os fluxos é peça essencial para o desenvolvimento da estratégia de cultura de 
informação. Outro elemento fundamental para a implementação da cultura 
de informação é investir na capacidade do apoiador institucional em unir 
as necessidades das redes e serviços de saúde com as respostas contidas nos 
dados/informações disponíveis. Dessa forma os vazios informacionais são 
acolhidos como demandas, discutidos em roda e potencializados buscando 
uma ação. A caracterização tecnopolítica dos sistemas de informação, a 
exemplo de Sistema de Informações do Câncer (SISCAN), Sistema de 
Pré-Natal (SISPRENATAL) entre outros, utilizados na macropolítica de 
programas pactuados é um papel importante desses agentes articuladores. 
Essa atividade atua também como um filtro ajudando a racionalizar o input 
de dados e criar um foco para direcionamento das estratégias.                

2.1.1 Tecnologia da Informação
 Nesse contexto a tecnologia da informação (TI) atua muito além 

de se restringir somente pela operacionalização do conjunto de hardware 



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

210

e software, desempenhando tarefas de processamento de informações 
compreendidas desde a coleta, transmissão, armazenagem, busca, 
manipulação e apresentação. A TI se torna um novo ator estratégico na visão 
de saúde na medida em que disponibiliza diferentes fusões e interconexões 
entre bases e ferramentas de tratamento de dados, auxiliando nos 
mecanismos de apropriação da informação em mapas, fluxos dos processos 
de saúde, possibilitando elementos para tomada de decisão e planejamento 
mais robustos e eficazes dentro da estrutura pública. Nesse processo 
foram utilizados softwares livres, com baixo custo de implementação e 
possibilidade de ampla experimentação, acelerando a construção de um 
produto piloto. A arquitetura web garantiu a acessibilidade e a estabilidade 
foi garantida mediante a infra-estrutura da Companhia de Processamento 
de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS). O casamento 
entre a operacionalização da ferramenta e o processo de trabalho de 
forma a atender demandas tecnopolíticas das informações em saúde como 
os diferentes agrupamentos das subdivisões administrativas do estado 
(Regionais de Saúde, Regiões de Saúde, Macrorregiões e Conselho Regional 
de Desenvolvimento) resultaram no Sistema de Gestão Estratégica (SGE). 
O SGE materializou o espaço de acesso a informação fruto do trabalho do 
Colegiado da Informação.

2.1.2 Articulação Tecnopolítica
Na estratégia de implantação do projeto de cultura da informação 

a equipe buscou contemplar uma sustentabilidade institucional. 
Compreendeu-se não só a incorporação, uso e discussão dos componentes 
da informação, mas também, entendendo que a proposta constitui-se por 
um processo que exige tempo para consolidação, mas ao mesmo tempo 
garantir produtos que visassem à sustentabilidade do projeto. Através da 
articulação entre o gabinete da secretaria de saúde com seus diretores e 
coordenadores dos departamentos, aliado ao apoio da Secretaria Geral de 
Governo do Estado o projeto conseguiu consolidar o espaço da Assessoria 
de gestão em Tecnologia da Informação com uma equipe composta por sete 
analistas de sistemas estatutários e dois sanitaristas consultores. Também foi 
primordial a parceria estabelecida com o Núcleo de Informação da Atenção 
Básica. Além desse projeto a equipe também realiza a assessoria para a 
qualificação e uso dos diferentes sistemas de informação utilizados pelos 
departamentos, tendo como objetivo principal a implantação de um projeto 
integralizador da interoperabilidade entre os sistemas de informação do 
estado, municípios e união.            
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2.2 Ações Desenvolvidas e Resultados
Da fusão metodológica entre o pensar dos processos de trabalho 

na produção da informação e a tecnologia da informação através da 
consolidação de uma ferramenta, foi possível articular um movimento inicial 
de cultura da informação de modo a construir sentido nessa iniciativa. O 
Sistema de Gestão Estratégica configurou-se como um dos produtos dessa 
proposta possibilitando a visualização das informações das próprias áreas 
temáticas como também das outras áreas e departamentos da secretaria de 
saúde, atuando no compartilhamento destas. Outro importante produto 
foi o resultado da construção coletiva da informação, o Colegiado da 
Informação, atuando como dispositivo de educação permanente sendo capaz 
de mobilizar a produção da informação alicerçada no empoderamento dos 
atores e cogestão orientando contratos dentro dos processos de trabalho.

As reuniões do Colegiado da Informação constituíram-se num 
importante instrumento de apresentação e apropriação da ferramenta do 
SGE e articulação do processo de organização da informação, envolvendo 
o Gabinete da Secretária de Saúde e as áreas responsáveis pela coordenação 
da atenção básica, da assistência de média e alta complexidade, do Fundo 
Estadual de Saúde e do Departamento de Assistência Farmacêutica.

O trabalho do Colegiado da Informação resultou na realização de mais 
de 50 encontros com as diferentes áreas produtoras de dados/informação o 
que convergiu na consolidação de aproximadamente 200 indicadores que 
possuem uma fácil acessibilidade através do SGE. Também foram realizados 
cerca de 10 seminários sobre o tema da gestão da informação com amplo 
público. As informações sistematizadas no SGE podem ser visualizadas em 
diferentes formatos, conforme necessidade do usuário. Há a possibilidade 
de visualização da informação no formato tabular ou apresentado em mapas. 
As informações também podem ser apresentadas por série histórica, ou em 
diferentes níveis de agregação: município, região de saúde, coordenadoria 
regional de saúde e macrorregião de saúde.     

Visando fortalecer o processo de regionalização e descentralização 
da gestão do SUS, o SGE empoderado pelos apoiadores institucionais na 
lógica de fortalecimento das redes de atenção à saúde partindo da atenção 
básica, porém não limitados a ela, possibilitou um melhor matriciamento e 
qualificação das demandas do território fornecendo subsídios para a tomada 
de decisão e ações mais efetivas e eficazes. Os resultados de utilização do 
SGE foram medidos pelo uso da ferramenta que indicam um acesso de 550 
diferentes usuários da SES com uma média de 50 acessos por dia (entre os 
meses de Julho a Setembro de 2014), tendo uma rejeição baixa [4] (10%). 
O uso da ferramenta esteve presente em 90% das reuniões do colegiado 
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de diretores da SES subsidiando a tomada de decisão da alta gestão do 
gabinete da secretaria de saúde e do governo. O acesso nas coordenadorias 
regionais de saúde também foi expressivo, indicando um movimento 
de retorno da informação para o polo produtor de dados, isto é, um 
indício de fortalecimento da cultura de informação aliada ao processo de 
regionalização.

3 CONCLUSÃO

A proposta de Implementação da Cultura da Informação no âmbito 
da SES desenvolveu uma valoração simbólica (BOURDIEU, 2012) para os 
trabalhadores, de fato a se incorporar no cotidiano de trabalho atuando tanto 
como ferramenta para a tomada de decisão quanto dispositivo de educação 
permanente. O entrelaçamento das ações de TI, tecnopolítica e de processo 
de trabalho forneceram subsídios para a sustentabilidade do projeto como 
legado da gestão atual para os futuros gestores. A perspectiva é continuar o 
trabalho nesse processo fortalecendo as capacidades individuais e coletivas 
dos grupos de trabalho objetivando um SUS cada vez mais ágil, sensível e 
resolutivo.

_______________

[1] Segundo Merhy, as tecnologias na saúde podem ser classificadas como 
leves, leve-duras e duras. Para o autor, o conceito de tecnologias refere-se 
aos nexos entre o mundo do conhecimento e o mundo do trabalho, sendo 
que o gradiente de trabalho vivo e trabalho morto que existe em cada uma 
delas é o que as tipifica. As tecnologias leves são as das relações, sendo 
exclusivamente trabalho vivo realizado em ato; as leve-duras são as dos 
saberes estruturados, tais como as teorias, e as duras são as dos recursos 
materiais no caso hardwares e softwares, cuja principal característica 
é a ausência quase completa de trabalho vivo no momento em que são 
utilizadas (MERHY, 2002).

[2] Fazendo-se valer de uma certa antropofagia o campo  da saúde 
coletiva (CAMPOS, 2000) é dado a partir da liberdade de absorver, 
digerir e aproveitar tudo aquilo que for capaz de potencializar qualquer 
área do conhecimento humano. Como campo da saúde coletiva entendeu-
se o vasto emaranhado de interdigitações entre toda e qualquer área 
profissional a que fosse oportunizada a participação em ações de saúde ou 
afins.
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[3] O Apoio Institucional se configura como um suporte técnico 
especializado que é ofertado à uma equipe interdisciplinar de saúde a 
fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, isto é ele 
estimula e sustenta ações com a equipe (CAMPOS, 2009).

[4] A rejeição à ferramenta é descrita pelo acesso do usuário que entra no 
sistema e permanece na mesma por menos de 30 segundos.
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Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – MG*

Ações de integração do Serviço Social na Atenção 
Básica de Saúde do Distrito Sanitário Barreiro

anErCi morais maChado1

Clarissa lEão Cardoso2

lorEna dE sousa ramos olivEira3

1 INTRODUÇÃO

A atenção à saúde tem se manifestado de forma cada vez mais 
abrangente, sendo necessária a intervenção de diversas categorias 
profissionais na prestação de serviços que favoreçam a assistência integral 
à população. As unidades de serviços de saúde atuam como porta aberta 
para receber os usuários e dessa forma acaba absorvendo questões 
sociais importantes que requerem intervenções pontuais, bem como um 
acompanhamento sistemático e intersetorial. Constata-se que a demanda de 
atendimento à saúde pública em diversas regiões atinge elevado percentual, 
devido à vulnerabilidade populacional, fator que foi determinante para uma 
intervenção pela Gestão Regional de Saúde do Distrito Sanitário Barreiro 
(GERSA-B).

A região do Barreiro compõe uma das nove Secretarias de 
Administração Regional do Município de Belo Horizonte (SARMU-B) e, 
possui em seu território 54 bairros e 18 vilas, com uma população de 282.582  
habitantes de acordo com os dados do CENSO de 2010 (IBGE, 2010). A  
 
 

* Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte – End.: Av. Afonso Pena, 2336, Bairro Funcionários, Belo Horizonte – MG. CEP:30130-
007 Telefone: (31) 3277-5341

1 Administradora e Assistente Social, com especialização em Gestão de Sistemas de Saúde e Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde. Gerente Regional de Gestão do Trabalho Barreiro.  E-mail: <anerci@pbh.gov.br>.

2 Enfermeira, com especializações em Atenção Básica em Saúde Coletiva e Nefrologia.  Gerente Regional de Atenção à Saúde do 
Barreiro. E-mail: <claleao@pbh.gov.br>.

3 Médica, com especialização em ginecologia, Referencia Técnica da Saúde da Mulher e Coordenadora do Núcleo de Educação 
Permanente do Barreiro,   E-mail: <lorenaramos@pbh.gov.br>.
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assistência à saúde da população encontra-se geograficamente vinculada a 20 
Centros de Saúde, que juntos somam 88 Equipes de Saúde da Família (ESF). 
Em relação à vulnerabilidade, a população está classificada de acordo com 
o risco em: 6,7% baixo, 60,4% médio, 24% elevado e 8,6% muito elevado. 
A região conta também com unidades de atenção secundárias de assistência 
em saúde mental, urgência, especialidades médicas e odontológicas e saúde 
do trabalhador.

Com base nos dados apresentados, verificou-se a necessidade 
eminente de compor as equipes de apoio à Saúde da Família de todas as 
unidades de saúde da região com a presença do profissional do Serviço 
Social, com a finalidade de promover de forma mais efetiva a assistência 
aos usuários. Dessa forma, várias justificativas e dados foram encaminhados 
aos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Saúde, para se adquirir 
autorização de lotação do referido profissional nas unidades que faltavam, 
o que à época,  representava 40%.

Muito embora, houvesse uma demanda por parte das gerências das 
unidades de saúde para a composição das equipes de apoio com o Assistente 
Social, a inclusão desses profissionais ocasionou um certo desconforto 
tanto para os trabalhadores, quanto para os gerentes, devido à indefinição 
padronizada de fluxos e sistematização do trabalho. Durante a formação 
acadêmica, o Assistente Social adquire conhecimentos sobre a atuação 
profissional nos serviços de saúde, contudo o contato com a realidade e 
as diversas questões apresentadas diariamente, associadas à fragilidade  
no direcionamento das ações pelo gestor, fez com que os trabalhadores 
se  organizassem de forma individual e isolada, diminuindo o potencial 
de ação e a utilização ampla do conhecimento na otimização dos serviços 
oferecidos.

Concomitantemente com essa questão, havia também uma demanda 
explícita que direcionava para uma necessidade de maior integração do 
Serviço Social da saúde com os profissionais técnicos da Assistência Social 
da SARMU-B, para o fortalecimento intersetorial das ações, considerando 
que se trata do mesmo público. Destaca-se nesse momento a participação 
efetiva da servidora, Mara Rúbia de Souza Albano Félix, Analista de 
Políticas Públicas e gerente regional da Gerência de Assistência Social, que 
pontualmente levantava essa questão, pois vivenciava também a chegada de 
novos técnicos.

Em diversos encontros entre gestores regionais de saúde do nível 
distrital com os gerentes de unidades básicas e, também como os gestores 
e técnicos da assistência social, verificou-se a necessidade de se promover 
uma maior e melhor integração dos Assistentes Sociais com os demais 
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trabalhadores. As justificativas que respaldaram essa ação foram a percepção 
da heterogeneidade do processo de trabalho desses profissionais nos centros 
de saúde, do desconhecimento do papel dos Assistentes Sociais pelos demais 
trabalhadores, e da importância do seu trabalho para a compreensão dos 
aspectos sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde/
doença.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características dos Processos Adotados
Para essa intervenção envolveu-se atores das Gerências Regionais de 

Atenção a Saúde, Gestão do Trabalho e Assistência Social, Coordenações 
do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família (NASF), Referências Técnicas e os Assistentes Sociais lotados 
nas vinte unidades de atenção primária, bem como os profissionais da 
mesma categoria lotados no NASF da região do Barreiro. As gerências 
envolvidas na intervenção identificaram a necessidade de se realizar 
reuniões preparatórias para esclarecimento das atribuições inerentes à 
profissão do Assistente Social, bem como as competências e habilidades 
que são esperadas dos trabalhadores do Serviço Social na área da saúde. 
Verificou-se também a importância de se fazer um alinhamento conceitual 
com os próprios trabalhadores e a seguir promover ações educativas locais 
para interlocução com os demais profissionais.

Visando uma forma de abordagem efetiva junto aos trabalhadores, 
elaborou-se uma proposta de intervenção utilizando as técnicas de roda de 
conversa, oficinas, encontros pontuais e formação de grupos colaborativos 
entre pares. As técnicas utilizadas nessa proposta complementam-se no 
sentido de que proporcionam reflexão da prática, participação dos sujeitos 
na discussão, revisão dos processos de trabalho, troca de saberes entre 
pares, integração dos participantes, corresponsabilização, segurança, dentre 
outras.

2.2 Ações Desenvolvidas
Em dezembro de 2013, realizou-se uma Roda de Conversa para 

discussão sobre a atuação e a integração do Assistente Social nos serviços 
de saúde. Promoveu-se nesse evento momentos de escuta dos Assistentes 
Sociais, onde o grupo compartilhou a forma como desenvolviam suas 
atividades. A seguir realizaram a discussão do documento “Parâmetros para 
a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde”, instituído pelo Conselho Federal 



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

218

de Serviço Social (CFESS) em 2008, com análise da aplicação das referências 
deste documento na prática. O encontro obteve pelos participantes uma 
ótima avaliação, tanto no aspecto da iniciativa da intervenção, quanto para    
o alinhamento teórico, discussão da organização dos processos de trabalho 
dos profissionais do serviço social na saúde e levantamento de necessidade 
de temas a serem abordados em novos eventos.

Na sequência de formação, foi realizada uma oficina utilizando-se 
de estratégia prevista na Política Nacional de Educação Permanente, onde  
está estabelecida a revisão entre pares. Neste evento tivemos a brilhante 
participação da servidora Rosane Pilar Diegues, Assistente Social do 
CS Diamante (unidade da Regional Barreiro), que possui mestrado em 
Administração Pública, Gestão em Políticas Sociais e também atua como 
Professora Universitária de Serviço Social na UNA-BH, com reconhecida 
experiência de trabalho em ambas as áreas. Nesse evento discutiu-se com os 
profissionais sobre o diagnóstico sócio situacional, ferramenta de extrema 
importância para atuação dos Assistentes Sociais, utilizando-se  para essa 
atividade a metodologia problematizadora  com a participação ativa do 
grupo.

Os Assistentes Sociais foram levados a uma reflexão sobre o impacto 
que ocorre na prática quando o serviço é executado sem a utilização das 
ferramentas previstas, bem como a importância da realização prévia do 
diagnóstico sócio situacional para o direcionamento das atividades e ações, 
enquanto profissional de apoio para as ESF. Realizou-se nessa atividade 
um alinhamento conceitual sobre o tema, com esclarecimentos de dúvidas 
e sugestão de construção do diagnóstico em cada unidade de saúde, em 
parceria com o gerente e demais trabalhadores das ESF, tomando-se como 
base a realidade local em relação à necessidade da população, bem como os 
riscos de vulnerabilidade social.

A equipe organizadora apresentou para os participantes a proposta de 
formação de um grupo com regularidade mensal dos encontros, utilizando 
a metodologia de revisão entre pares (pear review) que também é utilizada 
por outras categorias profissionais na área da saúde, como por exemplo, o 
Plano de Educação Permanente (PEP) dos médicos. A metodologia prevê 
um levantamento de lacunas de aprendizagem, seguida de discussão entre o 
grupo sobre o tema para avaliar a prática. Os participantes estudam sobre 
o tema, comparam suas percepções com as recomendações da literatura, e 
avaliam a possibilidade de aplicação do conhecimento adquirido na prática, 
a partir de compartilhamento de experiências e atitudes propositivas. 
Os participantes aderiram à proposta de formação do grupo de estudo 
colaborativo, com levantamento de necessidades educacionais e ações de 
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educação permanente, em parceria com os gestores do nível distrital. Alguns 
artigos e referencial teórico foram disponibilizados para o início dessa 
atividade, onde os profissionais se organizaram para fazerem os estudos.

2.3 Potencial da Iniciativa
Percebe-se um grande envolvimento do grupo nas atividades 

propostas e na oportunidade que está sendo oferecida para regularização 
e sistematização do trabalho do Assistente Social na Saúde, essa iniciativa 
da gestão encontra-se em sintonia com a necessidade dos profissionais. A 
partir do direcionamento das ações identificadas por meio do diagnóstico 
do território e das necessidades do serviço, torna-se possível avaliar os 
processos de trabalho, analisar as questões que poderão ser resolvidas 
e ou minimizados os riscos. Acredita-se que os processos educativos 
e o acompanhamento sistemático desses profissionais, promoverão a 
criatividade e segurança para a elaboração de propostas de intervenção em 
seus territórios, e assim fortalecer a assistência à saúde dos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

2.4 Caráter Multiplicador
Muito embora, a lotação do Assistente Social esteja prevista na 

composição das equipes de apoio das unidades de saúde, ainda pode-
se identificar a ausência desses profissionais em alguns serviços. Como 
no Distrito Sanitário Barreiro a identificação da fragilidade do serviço 
foi verificada, tanto pelos gestores, quanto pelos próprios profissionais, 
certamente a iniciativa se propõe à continuidade, considerando dentre outras 
questões a necessidade do serviço, a própria avaliação dos trabalhadores 
em relação ao sentimento expresso de reconhecimento e valorização da 
profissão, bem como a oportunidade da capacitação e formação em serviço.

A regularização e sistematização das atribuições dos Assistentes 
Sociais na Saúde a partir da prática vivenciada torna-se um referencial 
importante para ampliação da iniciativa, pois a necessidade do serviço 
tende-se a uma inclusão crescente dessa categoria profissional nos serviços 
de saúde, e a experiência vivenciada pode-se expandir para outras regiões.

3 RESULTADOS

A partir das avaliações realizadas juntamente com os profissionais, 
gestores e equipe organizadora da intervenção, a proposta apresentou-se 
como um momento de grande satisfação em realizá-la, pois foi possível 
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perceber entre os atores envolvidos a alegria de vivenciar esses momentos 
de encontro. Os resultados estão surgindo com a organização dos processos 
de trabalho em cada unidade, buscando-se a padronização de informações 
essenciais que cada profissional precisa ter em mãos, para facilitar as 
discussões com as ESF, Comissões Locais de Saúde e trabalhadores da 
unidade.

Os objetivos inicialmente propostos pela equipe organizadora 
dessa intervenção foram alcançados, considerando a adesão positiva dos 
profissionais e dos gestores, o que foi possível ser verificado por meio 
de relatos dos mesmos. Esse resultado favorável possibilitou à gestão 
a continuidade da intervenção, com a inclusão de demais ações que 
proporcione o reconhecimento pela equipe das atribuições do Assistente 
Social, bem como as suas funções junto à mesma. Busca-se dessa forma 
o fortalecimento do profissional para o melhor desempenho de suas 
atividades no sentido de pertencimento de uma equipe multiprofissional 
no atendimento às demandas dos usuários do SUS.

4 CONCLUSÕES

No sentido de ampliação dos serviços prestados aos cidadãos nos 
serviços de saúde, identificou-se a necessidade de formação da categoria 
profissional para o atendimento das questões relacionadas à Previdência 
Social, considerando que muitos usuários desconhecem como acessar os 
serviços e ou requererem os benefícios aos quais podem ou possuem direitos. 
Nessa perspectiva, inclui também a necessidade de encontros e reuniões 
periódicas com os técnicos da Assistência Social, para discussão conjunta 
de temas que favoreçam e proporcione a melhor forma de resolução das 
questões sociais, onde a ação intersetorial apresenta-se como indispensável. 
Essas ações conjuntas realizadas por profissionais capacitados para o 
atendimento aos cidadãos de maneira integral, incluindo saúde, assistência 
social e previdência, de certa forma garante o tripé da seguridade social.

Diante dos resultados obtidos até o presente momento, juntamente 
com o entusiasmo dos atores envolvidos no processo, pode-se concluir 
que o método utilizado para a abordagem da questão colocada foi exitoso, 
uma vez que foi bem aceito pelo grupo o que proporciona a garantia de 
continuidade da intervenção. Ressalta-se que a promoção de ações que 
possibilitam aos pares e a organização o desenvolvimento humano, por meio 
da valorização dos profissionais, e ainda contribuir com a melhor qualidade 
da assistência à população apresenta-se como o melhor investimento.
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1 INTRODUÇÃO
Em Julho de 2012, a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito 

Federal (SES/DF) institucionalizouo seu Processo de Gestão Estratégicapara 
promover a sinergia entre esforços, recursos e qualificação das estratégias 
de saúde, tendo estabelecido como unidade coordenadora a Subsecretaria 
de Planejamento, Regulação, Avaliação e Controle (SUPRAC/SES).

O início para a implantação de um Processo de Gestão Estratégica em 
uma organização é a definição da sua missão, sua visão e seus valores, sendo 
a missão a razão de existir da organização, a visão, o estado futuro desejado 
e alinhado com as aspirações de uma organização, e os valores representam 
um conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam as 
pessoas como devem reger os seus comportamentos na organização.

A missão e visão da SES/DF já haviam sido definidas, a partir da 
iniciativa do Planejamento Estratégico, realizada em 2010, e atualizadas 
e validadas pelos atuais gestores na elaboração do Mapa Estratégico, com 
os seguintes enunciados: Missão – “Garantir ao cidadão acesso universal à 
saúde mediante atenção integral e humanizada” e Visão – “Ser um sistema 
de saúde que a população conheça, preze e confie, sendo excelência e 
referência na atenção integral à saúde, apresentado os melhores indicadores 
de saúde”. Porém, ainda faltava a definição dos valores da SES/DF.

* Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal – SAIN, Parque Rural s/n Ex-Câmara Legislativa Brasília-DF/ 3348-2501/ <ccgp.
sesdf@gmail.com>.

1 Mestrado em Administração Pública, Pesquisador em Ciências da Saúde, <marcia.blumm@gmail.com>.
2 Pedagoga, Técnico em Assuntos Educacionais, <santanaalves.yara@gmail.com>.
3 Administrador, Especialista em Saúde – Administrador, <magelagdf@gmail.com>.
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A Gestão Estratégica não acontece se não houver o conhecimento 
e entendimento pelos servidores sobre os significados da sua existência, 
pois são eles que viabilizarão as iniciativas para o alcance dos objetivos 
estratégicos e a melhora dos indicadores.

Assim, com a dupla finalidade de completar o tripé da Gestão 
Estratégica com a escolha pelos servidores dos valores e para a divulgação 
dos seus elementos - missão, visão, valores e objetivos estratégicos, a 
SUPRAC, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM), 
Subsecretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SUGETES) e a 
Subsecretaria de Tecnologia em Informação (SUTIS), planejou e executou 
a iniciativa de comunicação interna com a participação democrática dos 
servidores denominada Campanha VAMOS,Valores para a Mobilização dos 
Servidores da SES/DF.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA
2.1 Características do Processo Adotado

Partindo da definição que os valores se referem a crenças e princípios 
que devem orientar as ações, a cultura e as decisões de seus servidores, 
a estratégia foi consultar os próprios servidores de quais gostariam que 
fossem instituídos em todos os ambientes da organização. Foi decidido que 
para a escolha desses valores seria aplicado um instrumento de pesquisa 
a todos os servidores da SES/DF, onde os mesmos poderiam votar em até 
5 valores de uma lista já previamente escolhida, tendo a opção de sugerir 
outro valor não constante da referida lista.

Para a elaboração da lista base dos valores, foi realizada uma ampla 
pesquisa em sites de organizações públicas, principalmente as de saúde, 
sobre quais valores estavam vigorando nessas instituições. A lista base foi 
composta de 21 valores, com a opção de uma resposta aberta.Foram eles: 
Acolhimento, Amor ao Trabalho, Atitude, Compromisso, Confiabilidade, 
Ética, Gestão Participativa, Humanização, Inovação, Liderança, Parcerias, 
Perseverança, Probidade, Profissionalismo, Qualidade, Respeito, 
Responsabilidade, Satisfação, Solidariedade, Transparência e Valorização 
do Servidor.

As duas principais diretrizes do processo de escolha desses valores 
foram do mesmo ser democrático, quando deveríamos tentar o máximo de 
participação dando acesso ao formulário de pesquisa ao maior número de 
servidores da SES/DF, na época quase 32 mil, e também da identificação da 
sua importância, pois esses valores tornar-se-iam o guia dos comportamentos 
de todos a partir dessa escolha.
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2.2 Ações Desenvolvidas
Definido o modelo de cédula para a escolha de valores, realizamos 

uma reunião com representantes das unidades da SES/DF, Regionais e 
SUGETES, para repassar orientações sobre a votação. Para realização 
desta reunião, foi enviado um e-mail a todos os diretores administrativos 
das unidades da SES/DF explicando que a SUPRAC estaria realizando no 
Mês de Agosto uma pesquisa, com todos os servidores da SES/DF, para 
identificar os seus Valores. Também foi explicado que naquela época a SES/
DF possuía a Missão e a Visão e que com este trabalho o tripé da identidade 
institucional ficaria completo com a escolha pelos servidores dos Valores 
Organizacionais. Para a identificação desses Valores estariam sendo feitas 
as seguintes ações:

1 – Votação através da REDE SAÚDE no link: http://rede.saude.
df.gov.br/.

2 – Divulgação no InfoSaúde, instrumento de comunicação interna 
impresso elaborado e distribuído pela ASCOM:
2.1 - na semana de 05 a 09 de Agosto seria inserida a primeira  

propaganda explicando o que são VALORES, na sessão 
“Você Sabia”, conforme a Figura 1 a seguir;

Figura 1  
Matéria veiculada no InfoSaúde

                                            Fonte: SES/DF – Administração Central (http://rede.saude.df.gov.br).

2.2 - na semana de 12 a 16 de Agosto, iria divulgar Informações 
nos emails.

3 – Votação em Cédulas:
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3.1 - na Administração Central: a coordenação e execução 
seriam de responsabilidade da Gerência de Educação em 
Saúde - DIPDEMA/SUGETES/SES-DF;

3.2 – e nas Coordenações Gerais de Saúde e nas Unidades de 
Referência Distrital: solicitava-se, com urgência, que fosse 
informado o nome e os contatos do responsável por fazer a 
coordenação e execução desta eleição, para que se pudesse 
entrar em contato e detalhar como deviam ser feitos os 
procedimentos, até o dia 13/08/2013.

Os e-mails foram respondidos com os nomes, lotações, telefones e 
e-mails dos contatos de servidores das seguintes Coordenações Gerais de 
Saúde: Santa Maria, Gama, Samambaia, Taguatinga, Planaltina, Brazlândia, 
Asa Norte, Recanto das Emas, Asa Sul, Ceilândia, Paranoá, Sobradinho, 
Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Park Way e Candangolândia, e 
São Sebastião; das seguintes Unidades de Referência Distrital: Instituto de 
Saúde Mental (ISM), Hospital de Apoio de Brasília (HAB), Hospital de Base 
do Distrito Federal (HBDF), Centro de Orientação Médico Psicopedagógica 
(COMPP) e Hospital São Vicente de Paulo (HSVP); e da Administração 
Central, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

A votação ocorreu no período de 19 a 23/08/2013. Também esta 
votação aconteceu na Rede Saúde, ferramenta de comunicação corporativa 
da SES/DF, por meio da Cédula de Pesquisa, conforme Figura 2 a seguir.

Figura 2 
Cédula de Pesquisa

                                                Fonte: SES/DF – Administração Central (http://rede.saude.df.gov.br).
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Na semana seguinte, realizou-se outra reunião para o recolhimento 
das cédulas e ouvir o feedback das Regionais de como ocorreu o processo, 
com a presença do dirigente da SUPRAC, para a legitimação do processo. 
Foi realizada a contagem dos votos e iniciadas as ações para a divulgação 
dos resultados da pesquisa e início da internalização dos mesmos com a 
Campanha VAMOS.                                     

Antes do lançamento oficial da Campanha VAMOS, foram 
desenvolvidas as seguintes ações teaser, para despertar o interesse dos 
servidores: a produção e entrega de adesivos para colagem nos computadores 
aos representantes das unidades da SES/DF, o envio de mensagens nos 
computadores e um e-mail marketing pela ASCOM, realizadas entre 30/09 
e 04/10/13. Os adesivos tinham as seguintes mensagens: Vamos Inovar! 
Vamos Respeitar! Vamos Fazer Diferente! Vamos Avançar! Vamos Crescer! 
Vamos Inovar!.

No dia 04/10/13 foi realizado um grande evento no Auditório da 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) para o 
lançamento oficial da referida Campanha, com palestras sobre o tema 
Valores, o Planejamento Estratégico da SES/DF e a divulgação do resultado 
da pesquisa, ou seja, os cinco valores escolhidos: Compromisso, Ética, 
Humanização, Respeito e Valorização do Servidor, conforme resultado 
mostrado na Figura 3 abaixo, e como seriam divulgados, e encerrando a 
manhã com apresentação alusiva ao tema por um Grupo de Teatro, estando 
presentes mais de 100 servidores.

Figura 3 
Valores mais votados

Ordem Valores Qtd. Votos %

1 Valorização do Servidor 1.723 10,7

2 Édica 1.388 8,7

3 Compromisso 1.357 8,5

4 Respeito 1.350 8,4

5 Humanização 1.333 8,3
                                Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

 Entre 07/10 e 22/11/13, foi realizada a Caravana VAMOS, circuito 
realizado em 23 unidades da SES/DF, onde foi instalado um quiosque para 
gravação de vídeos, composto de um backdrop (Figura 5), ou seja, um 
grande banner com os valores, um telão para transmissão, três banners, 
um sobre Gestão Estratégica na SES/DF, outro sobre os valores mais 
votados e outro sobre Gestão de Processos, distribuição de folders, com a 
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presença de cinco bonecos, promotores da Campanha Saúde para Todos. 
A Caravana aconteceu na Ceilândia em 07 e 08/10/2013, em Brazlândia 
em 09/10/2013, no Hospital São Vicente de Paulo em 10/10/2013, em 
Taguatinga, 11 e 14/10/2013, na Samambaia, 15 e 16/10/2013, no Recanto 
das Emas em 17/10/2013, em Santa Maria em 18 e 21/10/2013, no Gama 
em 22, 23 e 24/10/2013, em São Sebastião em 25/10/2013, em Sobradinho 
em 29/10/2013, em Paranoá em 30/10/2013, em Planaltina em 31/10/2013, 
na Asa Sul em 01/11/2013, no Hospital de Base do Distrito Federal em 
04/11/2013, no Núcleo Bandeirante em 05 e 06/11/2013, no Instituto de 
Saúde Mental em 07/11/2013, no Guará em 08/10/2013, na Asa Norte 
em 11 e 12/11/2013, no Centro de Orientação Médico Psicopedagógica 
em 13/11/2013, no Hospital de Apoio de Brasília em 14/11/2013, na 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde em 18 e 19/11/2013, no Edifício Sede 
da Administração Central em 20 e 21/11/2013 e no Parque de Apoio em 
22/11/2013.

Os servidores das diferentes unidades foram convidados pela 
servidora da SUPRAC, que acompanhou toda a Caravana, a darem o seu 
depoimentono quiosque sobre o seu trabalho na SES/DF, sua contribuição 
aos processos, e quem participava ganhava uma camiseta com a logomarca 
dos valores criada pela Equipe coordenadora da Campanha. Os melhores 
vídeos foram escolhidos, sendo produzido um filme para apresentação no 
Evento Prêmio RECONHECE SES, no dia 05/12/2013 quando se encerrou 
a Campanha. 

2.3 Potencial da Iniciativa
O potencial dessa Campanha foi a divulgação das ações do Processo de 

Gestão Estratégica e o convite feito aos servidores a participarem a atuarem 
como agentes de mudança nos seus processos de trabalho, orientados pelos 
valores da SES/DF.

2.4 Caráter Multiplicador
Hoje a SES/DF já tem os fundamentos para a implementação de um 

modelo de gestão guiado pela estratégia e orientado por processos, com a 
colaboração dos servidores que foram sensibilizados. 

Uma cultura de sentimento de pertencimento e integração foi 
semeada entre os servidores, movida por ações de comunicação interna e 
de participação, com padrões de comportamento estabelecidos a partir das 
escolhas realizadas. Precisa-se agora trabalhar esses valores para que eles 
sejam uma realidade dentro da SES/DF, promovendo a mudança cultural.
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3 RESULTADOS 

Houve 3.285 votos, mais do que 10% dos servidores votaram. Os cinco 
valores mais votados dos 21 selecionados e, portanto, os escolhidos, foram: 
Valorização do Servidor, com 1.723 votos, Ética, 1.388 votos, Respeito, 
1.350 votos, Compromisso, 1.357 votos e Humanização, 1.333 votos. 

Esses cinco valores representaram 44,6% de todos os votos válidos, 
portanto os valores escolhidos representaram o desejo da maioria dos 
participantes. 

A Valorização do Servidor foi o valor que teve a maioria de votos, 
unânime em todas as unidades, sinalizando a necessidade de mais ações 
institucionais nesse sentido.

Houve então a necessidade de se definir qual o conceito que seria 
dado a cada um desses valores, para servir de guia às ações para que eles 
fossem trabalhados e introjetados na SES/DF e pelos seus servidores. Para 
tanto, os Fóruns Temáticos Regionais no ano de 2014 foram realizados 
sobre os temas dos valores, com duplo objetivo, um de trabalhar com os 
servidores que estão lotados na área finalística temas comportamentais e o 
segundo, de definir esses conceitos com a participação de uma representação 
dos servidores. 

Os temas dos Fóruns Temáticos Regionais no ano de 2014 
foram: Valorização do Servidor Público; Ética; Estabelecendo o Vínculo 
Organizacional; Gestão de Conflitos; Liderança e Trabalho em Equipe.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conceitos definidos e divulgados no Dia do Servidor, em 
28/10/2014, para os servidores foram os seguintes: 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR: Criação de mecanismos que 
proporcionem o reconhecimento do servidor pela contribuição prestada ao 
desenvolvimento da SES/DF, ao longo de sua vida profissional, em especial 
no cuidado e na atenção à saude dispensados aos usuários atendidos em 
todos os níveis de assistência, direta e indiretamente pelo SUS do DF;

ÉTICA: Conjunto de valores morais e princípios, que deve orientar 
o servidor da saúde na sua atuação, oferecendo atendimento embasado 
pelos princípios éticos de cada profissão da saúde, os deveres do servidor 
do público, as premissas do SUS e dos direitos humanos universais, criando 
um ambiente justo, solidário e pacífico.
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COMPROMISSO: Capacidade dos servidores de sustentar uma 
escolha, em razão da missão e visão da SES/DF, e o comprometimento 
com os resultados desejados para a sociedade, ou seja, ofertar uma saúde 
de qualidade e com o atendimento das prioridades de acordo com as 
necessidades de cada pessoa.

RESPEITO: Reconhecimento, aceitação, apreciação e valorização 
das qualidades do próximo e dos direitos dos indivíduos e da sociedade, 
com atendimento equânime, respeitando as diferenças e preservando a 
individualidade de cada cidadão, em todo o exercício profissional enquanto 
servidor da saúde.

HUMANIZAÇÃO: Pré-disposição para contribuir de forma ética, 
possibilitando a troca de informações no encontro com um ‘outro’, ou ações 
que tornem as relações interpessoais mais afetivas e saudáveis, enxergando 
a pessoa que existe em cada atendimento da saúde, considerando o seu 
contexto, com respeito aos valores de cada comunidade e família.

Foi definida uma frase de impacto para trabalhar esses valores e 
explorar os seus significados para o trabalho a ser feito na SES/DF. É ela: 
“Acreditamos que a saúde é o maior bem do ser humano, por isso nosso 
compromisso é cuidar e valorizar todos, usuários e servidores, primando 
pelo respeito e compreendendo que com ética somos capazes de construir 
um melhor ambiente de trabalho e consolidar uma postura profissional 
humanizada”. Essa frase foi divulgada no Dia do Servidor Público em 
28/10/2014, com a distribuição de um calendário para 2015.

Os gestores hoje da SES/DF já possuem uma direção para trabalhar 
com a sua equipe e, para concluir, o desejo com todo este trabalho é ver 
uma Gestão Pública mais eficiente, moderna e verdadeiramente destinada a 
atender bem ao cidadão.

A semente está lançada. A mudança é gradativa. “Cada segundo é 
tempo para mudar tudo para sempre”. Charles Chaplin.
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Secretaria Municipal de Saúde de Maratá – RS*

A Educação em Saúde Coletiva fortalecendo  
a Gestão dos Processos de Trabalho no SUS

  gisElE adriana sChnEidEr1   ilária CristianE diPP2

  Eduardo EndrEs3  lisianE santos vargas4 
  Carina angEli lErnEr5  thuani FlorEs Braga6 

  dEisE niColE dE olivEira7  amanda KoChEnBorgEr Krug8

1 INTRODUÇÃO

Maratá é um município de vida eminentemente rural, de dimensões 
geográficas e demográficas modestas, com área de 85,2 km² e população 
de 2013 estimada em 2.639 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2013). Localizado a uma distância de 92 km 
da Capital – Porto Alegre, Maratá oferece possibilidade de comunicação 
com o grande centro urbano e com municípios próximos, que têm estrutura 
de saúde mais avançada. A Secretaria Municipal de Saúde – SMS foi criada 
em 14 de janeiro de 1993, e possui como atribuições básicas: desenvolver 
a política de saúde, planejando e executando ações preventivas através 
de programas de saúde. A SMS tem por estratégia “promover a saúde de 
forma ética e humanizada, ampliando o vínculo e a responsabilização pela 
qualidade de vida da população”. Sua missão está embasada na proteção  
 
* Secretaria Municipal de Saúde de Maratá – Rua Theodoro Schrammel, s/nº, Centro, Maratá/RS, CEP: 95.793-000, (51) 3614.4151 ou 

9694.0190, <saude@marata.rs.gov.br>.
1 Bacharel em Administração Hospitalar, Especialista em Direto Sanitário, Especialista em Gestão em Saúde, Assessora Especial em Saúde, 

<giselemarata@yahoo.com.br>.
2 Bacharel em Enfermagem, Especialista em Controle de Infecção Hospitalar, Especialista em Vigilância em Saúde, Especialista em Saúde 

Pública, Enfermeira Responsável Técnica, <ilariadipp@hotmail.com>.
3 Bacharel em Administração, Especialista em Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde, Agente Administrativo, <adm.endres@gmail.com>.
4 Técnica em Saúde Bucal, cursando Aperfeiçoamento em Educação Permanente em Saúde em Movimento, Aperfeiçoada em Saúde Oral 

Materno Infantil, Aperfeiçoada em Atendimento Odontológico ao Paciente com Deficiência e Necessidades Especiais, Especialização em 
Instrumentação Cirúrgica em Odontologia, Auxiliar em Saúde Bucal, <lizivargas@hotmail.com>.

5  Ensino Médio, cursando Aperfeiçoamento em Educação Permanente em Saúde em Movimento, Recepcionista, carinalerner@yahoo.com.br.
6  Licenciada em Ciências Biológicas, Mediadora de Conflitos aos Profissionais da Vigilância em Saúde, Fiscal Sanitárista e de Meio Ambiente, 

<thukabio@gmail.com>.
7  Bacharel em Fisioterapia, Fisioterapeuta e Apoiadora Matricial do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, deisenicole@hotmail.com.
8 Bacharel em Quiropraxia, Especializanda em Gestão de Redes de Atenção à Saúde, Especialista em Saúde do Trabalhador, Quiropraxista, 

<amandaquiro@gmail.com>.



VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO NA SAÚDE

232

e na melhoria da saúde de todos os habitantes de Maratá, através de um 
modelo de atendimento humanizado que prioriza a promoção de saúde e 
vigilância de fatores de riscos, com características de integralidade, equidade 
e universalidade. Utiliza-se o slogan “Para nós, saúde é prevenir”.

O município conta com um Centro Municipal de Saúde, uma Clínica 
Municipal de Fisioterapia e uma Unidade Móvel que realiza atendimentos 
na zona rural. Conta com uma Equipe de Estratégia da Saúde da Família 
que realiza a cobertura de 100% da população, em seis microáreas. A 
Secretaria Municipal de Saúde é composta por uma equipe multidisciplinar 
e heterogênea, com várias especialidades atuantes no fortalecimento e 
qualificação da Atenção Básica.

Neste contexto, a qualificação e a estrutura deste serviço de saúde 
gera uma crescente demanda por atendimentos, tanto para promoção da 
saúde como na forma curativa. Assim, a equipe tem uma maior exposição 
ao estresse e sobrecarga de trabalho, apresentando-se fragilizada diante 
desta realidade, o que justifica a preocupação em criar ferramentas para o 
fortalecimento e constante aprimoramento. Com isso, teremos profissionais 
mais comprometidos e qualificados, promovendo o desenvolvimento 
humano, o bem estar e, consequentemente, a melhora na qualidade dos 
serviços oferecidos. 

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado          
Segundo o Estado do Rio Grande do Sul (2013), em novembro de 

2013, houve o advento da Rede de Educação em Saúde Coletiva, através 
da Resolução nº 590/2013 da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) do 
Rio Grande do Sul. Através desta, iniciou-se o diálogo sobre Educação 
em Saúde, inclusive com a participação de colaboradores da SMS em 
experiências e estudos regionais, com o intuito de preparação para a 
implantação do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva – 
NUMESC. Posterior a isto, iniciou-se a discussão no município, realizando-
se o reconhecimento dos possíveis atores que estariam dispostos a iniciar o 
planejamento e execução de ações do NUMESC, para o desenvolvimento 
da cogestão e o fortalecimento da equipe. Desta forma, foi formado um 
grupo multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Secretaria, 
que se reúnem semanalmente para a reavaliação e construção de novos 
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processos de trabalho. Como objetivos principais, o Núcleo vem buscando 
ampliar os espaços de discussão dos processos, intensificar a diversidade de 
olhares, multiplicar o conhecimento e as experiências positivas.

A estratégia principal é o desenvolvimento de uma organização 
comunicante. Conforme Rivera (1996), este seria o modelo ideal para 
as organizações profissionais de saúde, considerando suas características 
particulares nos processos de trabalho e de sua estrutura organizacional. A 
organização comunicante deve ser aberta para se comunicar com o exterior, 
evolutiva, ou seja, nem rotineira, nem excessivamente formalista para 
manejar o imprevisto, além de flexível e responsabilizante para todos. Não há 
como separar organização de comunicação; assim, a proposta do NUMESC 
é promover uma gestão setorial baseada na negociação e na comunicação 
intensiva, de forma flexível e descentralizada na estrutura, gerando com 
isso autonomia e responsabilização por parte dos trabalhadores envolvidos. 
Neste sentido, Rivera (1996) complementa afirmando que o critério de 
responsabilidade estabelece que toda a instituição está sujeita a regras e 
nela ninguém está isento de prestar e pedir contas de forma sistemática 
sobre seu desempenho em relação aos compromissos assumidos. Para 
Matus (1994), a responsabilidade obriga o uso da criatividade, a qual gera 
a descentralização. Complementando, Campos (1998) afirma que o manejo 
descentralizado de informação e a participação no processo decisório fazem 
parte das condições básicas de uma organização responsabilizante para 
todos. A sensação de compartilhamento e pertencimento a alguma coisa 
importante gera motivação e satisfação entre os trabalhadores. 

2.2 Ações Desenvolvidas
 Através do Núcleo Municipal, com participação da Gestão, 

foram desenvolvidas diferentes ações viabilizando inovações na Gestão do 
Trabalho no SUS. Entre elas, foi facilitado o acesso às informações vitais 
ao desenvolvimento dos trabalhos, tanto assistenciais quanto gerenciais, 
criando espaços para publicação de dados e horários para encontros 
periódicos do coletivo, com cada uma das equipes de trabalho. Este espaço 
de reuniões foi disponibilizado dentro do período normal de trabalho, pois 
o planejamento e a reflexão fazem parte do processo habitual. Ao mesmo 
tempo, organizou-se um projeto de educação em saúde coletiva, com cunho 
terapêutico e pedagógico, para os trabalhadores, no sentido de permitir seu 
crescimento pessoal e coletivo, de forma contínua e progressiva. 

O projeto determinou a organização de grupos heterogêneos e 
aleatórios, divididos por cores, que se reúnem para estudo e discussão de 
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algum tema relevante para a equipe, desenvolvendo uma apresentação 
sobre o assunto nas reuniões mensais de equipe. A proposta desta ação é 
estimular a integração das equipes, a diversidade de olhares e a promoção 
de estudos e reflexões sobre temas importantes que condizem com o 
dia-a-dia das organizações de saúde. As reuniões de equipe geral foram 
reformuladas, onde o grupo do mês cria um espaço de acolhimento e oferece 
um lanche saudável. Foram pauta até o momento a Saúde do Trabalhador, 
Humanização e Acolhimento e, Atendimento às Situações de Urgências e 
Emergências. Todos os temas foram apresentados com o intuito de produzir 
benefícios aos atores do SUS.

Na reunião sobre a Saúde do Trabalhador, por exemplo, destacou-
se a relevância da saúde dos funcionários para que a empresa seja uma 
instituição saudável. Foram apresentadas formas de prevenção de doenças 
relacionadas ao trabalho, o índice de atestados e atendimentos por dor 
crônica, relacionados aos maus hábitos alimentares, falta de atividade 
física, estresse, etc. Com isso, buscando a conscientização, a valorização 
do trabalhador e a motivação para desafios e mudanças, criou-se o “Mural 
dos Desafios”, onde todos os colegas foram convidados a expor, através de 
registros em cartões, as atitudes que no seu ponto de vista prejudicavam 
sua saúde, seu trabalho, enfim, sua qualidade de vida. O mural sugeriu 
a autoavaliação e a motivação, inclusive a coletiva, para a mudança de 
hábitos. Na figura 1, apresentamos os desafios elencados pelo grupo.

Figura 1 
Gráfico com a representação dos desafios elencados pelo grupo
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores.
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2.3 Potencial da Iniciativa
Autores como Rivera (1995) e Lemos (1994), retratam algumas 

características das instituições de saúde que motivam a transformação 
do modelo de gestão em organizações comunicantes, incentivando a 
descentralização do poder, pois ninguém concentra todo o poder sozinho. 
Os processos de trabalho são extremamente diversificados e coordenados 
com base no conhecimento especializado dos profissionais de saúde.

Neste contexto, a gestão é baseada na integração entre o trabalho 
assistencial e o gerencial, assim como na negociação de critérios de 
avaliação de eficácia e eficiência no atendimento ao usuário, garantindo 
uma responsabilização consciente. Discussão, negociação, explicitação de 
diferenças, sempre acompanhadas de sínteses operativas a serem colocadas 
em prática pelos trabalhadores do SUS, caracterizam um processo de 
crescimento e educação contínua e permanente.

2.4 Caráter Multiplicador 
A experiência relatada é aplicável e pode ser multiplicada em qualquer 

organização de saúde. Conforme a sua apresentação, pode ser executada 
envolvendo toda a instituição, como tem sido a nossa prática. Pode-se 
aplicar também em equipes de trabalho divididas por classe profissional 
(exemplificando-se: equipe médica, de enfermagem, de motoristas, etc) de 
acordo com suas particularidades. 

3 RESULTADOS 

Motta apud Rivera (1996) destaca que toda história de mudança tem 
uma pré-história, condições organizacionais próprias que favoreceram a 
identificação de problemas e sugestões para resolução destes. É importante 
destacar que anterior ao processo técnico de mudança, existe o processo 
cultural de alteração de valores. Precisa-se de tempo para compreender, 
adquirir e praticar novas habilidades, assim como adaptar-se às novas 
condições de trabalho. A partir disto, podemos avaliar a melhoria do grau 
de envolvimento e de compromisso das equipes com a instituição como 
um todo, com sentimento de pertencimento organizacional, orgulho 
profissional, compromisso e dedicação ao paciente. Outro resultado positivo 
foi a criação e multiplicação dos espaços onde se trocam informações, 
se discutem problemas, se elaboram projetos terapêuticos coletivos ou 
individuais, enfim, se mesclam saberes, em um processo de Educação 
Continuada. Com isso, a partir da implementação do NUMESC atuando 
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no fortalecimento da Gestão do Trabalho, podemos perceber também 
o crescimento da capacidade de ouvir e expor críticas, para estabelecer 
consensos e negociações. 

4 CONCLUSÃO

Constatamos o aumento da participação dos trabalhadores nas 
reuniões, inclusive os que não estão em seu horário de trabalho, assim 
como a qualificação desta participação, como se pode observar na figura 2. 
Além disso, a comunidade é comunicada através de cartazes, que a equipe 
geral da Secretaria está em atividade de Educação em Saúde, com o intuito 
de qualificar e buscar a melhoria contínua dos serviços. Por fim, pode-se 
verificar a melhoria sensível da relação Equipes de Saúde com os usuários e 
familiares, assim como a qualidade dos atendimentos, devido ao aumento 
do grau de satisfação dos trabalhadores, por ocorrer maior autonomia e 
responsabilização profissional, tornando o trabalho mais eficaz e resolutivo.

Figura 2 
Gráfico com a representação da evolução da participação dos profissionais  

nas reuniões mensais de equipe geral da SMS de Maratá
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Fonte: Elaborada pelos próprios autores.
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1 INTRODUÇÃO

Em 2013 a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, através da área de 
Gestão do Trabalho desenvolveu um estudo sobre o dimensionamento 
de pessoas (iniciativa premiada pelo Inovasus), onde ficou evidenciada a 
necessidade premente da continuidade de alimentação do banco de dados 
que foi criado naquele momento para armazenar informações do cadastro 
de lotação dos 6.665(seis mil, seiscentos e sessenta e cinco) trabalhadores 
da SMS.

Frente a essa necessidade o Departamento de Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde- DGTES, com vista a fortalecer sua política de 
comunicação interna, demandou á Unidade de Sistemas de Informação da 
SMS - USINFO o desenvolvimento de uma ferramenta de informação e 
comunicação – (TIC) que recebeu o nome de Sistema de Gerenciamento de 
Lotação do Servidor (SIG-LOS), com capacidade de manter um controle 
eficiente do cadastro e quantitativo de pessoal e sua lotação, além das funções  
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e cargos exercidos por cada trabalhador, tendo em vista que a utilização 
apenas de documentos e planilhas eletrônicas, não é uma tarefa fácil. 
Quando há essa restrição o monitoramento torna-se dispendioso, devido 
ao tempo gasto para analisar os dados, e pode levar a perda de informações, 
uma vez que os documentos podem ser deteriorados e planilhas podem 
ser removidas. Isso sem falar na dificuldade de comunicação entre as áreas 
responsáveis pela lotação dos trabalhadores, muitas vezes motivada pelas 
inconsistências das informações e atrasos na remessa de documentos.

É sabido que o uso intensificado de recursos informacionais na 
sociedade contemporânea possibilita um acesso a múltiplos meios de 
informação e comunicação. Diversas novas tecnologias estão sendo 
desenvolvidas para ser utilizadas, evidenciando a contínua evolução da 
forma como a comunicação acontece e a informação é disponibilizada 
(CASTELLS, 2005).

Nesse sentido, o que provocou o desenvolvimento do SIG-LOS, 
foi a necessidade de atualização das informações, já que a mudança do 
profissional do seu local de trabalho, afastamento ou devolução para seu 
órgão de origem, entre outros é uma constante. Então, quando há um 
desperdício de tempo para se analisar os dados, a informação já pode está 
desatualizada. 

Com isso, aplicando-se um sistema de Comunicação e informação 
em tempo real esse problema seria sanado devido o fato da movimentação 
dos dados ocorrerem em uma única plataforma, construindo uma rede de 
conhecimento unificada, gerando relatórios eficientes para o controle da 
gestão. Assim, a partir das informações reais do quantitativo do pessoal, 
bem como das suas funções, as informações sobre dimensionamento, 
redistribuição e lotação se apresentarão de forma mais consistente, podendo 
melhorar o processo de comunicação no âmbito da gestão do trabalho.

2 RELATO DA EXPERIÊNCIA

2.1 Características do Processo Adotado
De acordo com Melo e Nascimento (2007), o php é uma linguagem 

de script de código aberto que tem como objetivo primário a geração 
de conteúdo dinâmico para páginas da internet. Assim, o sistema foi 
desenvolvido sobre ferramentas livres na linguagem de programação php 
e base de dados MySQL para ser utilizado pelo Departamento de Gestão 
do Trabalho e Educação na Saúde – DGTES, com o intuito de facilitar os 
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processos de comunicação entre o departamento e os distritos sanitários 
e estes com as Unidades de saúde do seu território quando houvesse 
movimentação referente a lotação  dos trabalhadores.

Além disso, conforme Alecrim (2008), o MySQL possui alta 
compatibilidade com diversas linguagens de programação, como a php, 
e encontra-se disponível para operar sobre os sistemas operacionais mais 
conhecidos: Linux, FreeBSD, Windows e MAC OS. Seu uso é regido sob a 
licença GPL (General Public License), a licença para software livre.

Os requisitos deste projeto foram coletados por meio de reuniões 
periódicas entre os desenvolvedores da Unidade de Sistemas e Informações- 
USINFO da SMS, funcionários do Departamento de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (Nível Central), além de funcionários dos Núcleos 
de Gestão do Trabalho dos cinco distritos sanitários (Sul, Oeste, Norte 
I, Norte II e Leste). Também se baseou no Banco de dados do setor de 
Dimensionamento e na análise das planilhas eletrônicas (cada distrito e 
nível central possuía a sua) que monitoravam o remanejamento dos seus 
funcionários. Portanto, pode se dizer que a construção do SIG-LOS se deu 
de forma coletiva uma vez que contou com  a participação de vários atores 
institucionais.

2.2 Ações Desenvolvidas
Após a coleta dos requisitos, o sistema foi sendo desenvolvido: tanto 

a parte visual (front-end) quanto à parte de execução das funcionalidades 
(back-end). Após a aprovação do sistema pelos seus usuários, o que se deu 
através de alguns treinamentos, durante a fase de testes, as informações 
atualizadas das planilhas eletrônicas foram migradas para a base de dados 
única. Em sua configuração o SIG-LOS é definido de acordo com o nível de 
permissão de cada usuário, por exemplo, um distrito não pode remanejar 
funcionários lotados em outro distrito, apenas os lotados no seu distrito 
sanitário.

No SIG-LOS, cada usuário pode retirar informações por meio dos 
relatórios, tais como: os usuários lotados em uma unidade de saúde e as 
funções existentes em cada local. Atualmente a USINFO, setor responsável 
pela aplicação do SIG-LOS, tem se reunido com os departamentos e áreas 
envolvidas, demonstrando e testando as potencialidades do Sistema.

2.3 Potencial da Iniciativa
O SIG-LOS é um sistema WEB, que pode ser acessado por qualquer 

dispositivo conectado a Internet. Permite à gestão controle eficiente da 
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lotação, funções e quantitativo dos servidores da saúde por meio dos 
relatórios atualizados, para melhor administrar o seu quadro funcional. 
Permite a distribuição equitativa dos seus funcionários de acordo com a 
necessidade real de determinados profissionais nas unidades de saúde. Assim, 
maximiza a disponibilidade dos serviços de saúde fornecidos pela Secretaria 
à população.  Além disso, podem-se identificar funcionários por vínculo 
funcional, em desvio de função ou com acúmulo de cargos. O sistema 
também alerta, automaticamente, quais servidores foram remanejados e não 
se apresentaram nos seus novos locais de destino no prazo determinado pela 
Secretaria. Por fim, o processo diário é automatizado, fornecendo ganho de 
produtividade, tornando a comunicação mais fluida, eficiente e resolutiva, 
facilitando os processos de trabalho da área da Gestão de pessoas.

Destaca-se ainda como potencialidades o apoio da gestão e a 
participação do corpo gerencial e operacional na adesão ao uso da ferramenta 
e ainda a aplicação do Sistema na rede de computadores já existentes nos 
serviços, não precisando de aquisição de novos equipamentos.

2.4 Caráter Multiplicador 
O sistema foi desenvolvido em plataforma livre (linguagem de 

programação php e banco de dados MySQL), o que por sua vez permite 
modificações e incrementações de acordo com a necessidade da Secretaria.

Por ter sido desenvolvido em uma plataforma livre, a Secretaria 
não tem custos de licença de software para utilizá-lo. O que torna atrativa  
a sua replicação por parte de outros  órgãos que venham a se interessar 
pelo mesmo, dada a sua economicidade, bem como pelas potencialidade já 
apresentadas.

3 RESULTADOS 

Com o uso do SIG-LOS, houve uma considerável diminuição da 
duplicidade de informações, já que todos os distritos e nível central da SMS 
passaram a utilizar uma mesma base de dados; percebeu-se também uma 
maior eficácia no processo de comunicação entre os setores; eliminação de 
informação via malote e com isso a economia de uso de papel, impressão 
e transporte; informação em tempo real do atual quadro de lotação e 
variáveis relacionadas ao perfil dos trabalhadores; emissão de relatórios 
para subsidiar a área da Gestão do trabalho na tomada de decisões.

Como exemplo, podemos observar abaixo o quadro quantitativo de 
profissionais de acordo com o distrito sanitário.



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR – SIG-LOS: POTENCIALIZANDO A COMUNICAÇÃO NA SMS/NATAL

243

Figura 1 
Quantitativo de Profissionais por Distrito Sanitário

   Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Outro é a informação de número de movimentações (mudança de 
lotação) de acordo com o período escolhido.

Figura 2  
Movimentação Mensal de Servidores

   Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Assim, novos gráficos podem ser gerados, de acordo com a necessidade 
do serviço, por exemplo, o quantitativo de profissionais de acordo com a 
sua especialidade: na rede de saúde municipal ou na unidade de saúde ou 
no distrito sanitário específico.
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4 CONCLUSÃO

Portanto, os resultados aqui elencados apontam para a melhoria nos 
fluxos de comunicação entre os setores responsáveis pelo cadastro, lotação 
e dimensionamento da Força de Trabalho da SMS, fortalece a política de 
comunicação do DGTES na sua relação comas demais áreas, simplificando  
processos; racionalizando o uso de recursos; reduzindo custos, tempo e 
o número de documentos exigidos, dando transparência e publicidade às 
ações da Gestão.
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