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Apresentação 
 

 Antes de introduzir como se chegou ao tema desse estudo, convém apresentar 

brevemente a pesquisadora e sua trajetória, naquilo que guarda informações pertinentes 

ao entendimento e a proposição desse trabalho.  

  Essa história inicia-se na graduação do curso de Nutrição da UNIFESP-Baixada 

Santista, quando passei a significar e a compreender as relações que havia estabelecido 

até então com o SUS na condição de usuária. Nesse período, destaco dois importantes 

momentos que influenciaram de maneira decisiva em minha trajetória futura como 

pesquisadora.  

  O primeiro refere-se a experiência interdisciplinar experimentada ao longo dos 

quatro anos de formação que, me levaram a reflexões a respeito da necessidade de uma 

prática de saúde ampliada e de um projeto que compreendesse a formação de profissionais 

de saúde, evidentemente, essa percepção motivou choques com o currículo tradicional e 

as formulações das atividades práticas que se expressavam no interior do curso de 

nutrição. Essa contradição relaciona-se profundamente com o segundo momento que, 

envolveu a decisão de aliar a ação prática interdisciplinar de intervenção que desenvolvia-

se por dentro dos serviços de saúde da cidade à dedicação para formação e pesquisa na 

área da Saúde Coletiva.    

  A experiência de desenvolver um projeto de iniciação científica combinado ao 

cotidiano de estágio de uma Unidade Básica de Saúde em que inseria-se o projeto, fez 

com que se consolidasse, na minha incipiente trajetória, o sentimento e a consciência da 

necessidade da defesa intransigente do projeto político que representou o SUS e a 

Reforma Sanitária, além de ter gerado, principalmente, inquietações quanto a urgência de 

se promoverem transformações.  

  Portanto, a busca por compreender e exercitar a intervenção ampliada em saúde, 
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ao mesmo tempo, em que essa confrontava-se com as limitações atuais que vivem os 

serviços públicos e estatais que compõem o SUS, muitas vezes, distante dos progressivos 

princípios e diretrizes que fomentaram a Reforma Sanitária conduziram-me a buscar na 

Saúde Coletiva e na pós-graduação possibilidades de resposta. 

  O presente estudo parte, por um lado dessas inquietações, no que diz respeito à 

compreensão do que pode ser entendido como precarização do trabalho em saúde, mas 

também porque ao longo desse processo me aproximei da militância política e comecei a 

observar que o tema sobre Planos, Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) seguia sendo, 

ainda que de maneira desigual, parte das reivindicações de campanhas salarias dos 

trabalhadores em geral, mas também no setor público.  

  Essas questões passaram a se unir a partir da experiência no grupo de pesquisa 

que me vinculei na pós-graduação, que elaborava o estudo: “Gestão do trabalho em saúde 

em dois sistemas municipais do estado de São Paulo: implicações operacionais e 

Psicossociais para uma política de pessoal” (LACAZ et al, 2014), sob edital de políticas 

públicas da FAPESP.  

  O estudo das distintas formas de gestão em dois municípios, entre eles Guarulhos, 

e as implicações geradas à organização do trabalho em saúde e os impactos à saúde do 

trabalhador chamaram a atenção, e conforme avançavam-se nas discussões, tornou-se 

importante observar com mais atenção o tema do PCCS, a participação social e as relações 

existentes de precarização do trabalho em saúde; uma vez que as diretrizes nacionais para 

constituição dos PCCS também apontavam que planos seriam ferramentas centrais para 

desprecarização do trabalho no SUS. Assim, chego a formatação desse trabalho, que conta 

com os aprendizados e experiências acumuladas a partir desse projeto guarda-chuva.  

  No capítulo inicial descreve-se o cenário produzido pela Reforma Administrativa 

de Estado no Brasil, localizando suas vinculações ideológicas, suas ações práticas ao setor 
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saúde e buscou-se pontuar os impactos gerados, a partir da Reforma Administrativa da 

Saúde na gestão da força de trabalho do SUS, situação esta que vincula-se às justificativas 

para adoção de uma política de desprecarização do trabalho no SUS, segundo o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006a).   

  O capítulo seguinte objetivou a aprofundar a compreensão sobre os referenciais 

de precarização do trabalho em saúde. Inicia-se com uma apresentação das noções de 

precariedade contidas no programa “Desprecariza SUS”, para na sequência descrever os 

limites dessa perspectiva e apontar outros possíveis referenciais teóricos construídos a 

partir do campo da Saúde Coletiva que pudessem servir de base para se refletir sobre 

critérios relativos ao processo de trabalho em saúde, quando de sua precarização e 

eventuais medidas que relacionar-se-iam a sua desprecarização (NOGUEIRA, 2004; 

MENDES GONÇALVES, 1992).  

  O terceiro capítulo agrupa os objetivos e métodos dessa pesquisa, que foi baseada 

na abordagem qualitativa, a partir do método de análise de conteúdo de documentos, 

entrevistas e grupos focais buscou-se responder aos objetivos do trabalho, isto é, analisar 

a relação do PCCS como instrumento de desprecarização das relações de trabalho no 

SUS, identificando na perspectiva dos trabalhadores e representação sindical ações que 

disputassem o rumo do PCCS (BARDIN, 2004).  

  Na sequência descreve-se no quarto capítulo aspectos relevantes às características 

específicas do município em estudo e como essas características observadas no cenário 

nacional relacionam-se com às características da atenção à saúde no município, às formas 

de reestruturação da força de trabalho na saúde e um perfil da participação social na 

cidade.  

  Apresenta-se, no quinto capítulo, os resultados da análise do PCCS, das atas das 

reuniões do Conselho Municipal de Saúde e dos boletins sindicais eletrônicos da entidade 
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representativa dos servidores da saúde da região, das entrevistas com representantes da 

gestão e da representação sindical e dos grupos focais com os servidores do município. 

Por fim, o sexto capítulo abordou a discussão dos resultados e as considerações finais.  
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Resumo 
 

Trata-se de estudo de caráter qualitativo que teve como objeto apreender, sob a 
perspectiva dos trabalhadores do SUS municipal de Guarulhos e da representação 
sindical, o papel do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) como instrumento de 
desprecarização das relações de trabalho no SUS; bem como identificar ações desses 
atores na construção da proposta. Quanto ao método foi realizada análise documental a 
partir das atas reuniões do Conselho Municipal de Saúde e de boletins sindicais, assim 
como a análise de entrevistas realizadas com gestores e representação sindical, além do 
grupo focal de trabalhadores da rede de saúde, utilizando-se da ferramenta da análise de 
conteúdo. No que se refere aos resultados, observou-se que o PCCS possui forte viés 
técnico administrativo e sofreu restrições orçamentárias que comprometeram sua 
aplicação conforme a lei. O plano representou uma ferramenta importante, porém 
limitada, de promoção de vínculos de trabalho que, por meio de concurso público, 
assegurassem direitos trabalhistas e sociais. Sua principal limitação refere-se ao fato de 
que sua abrangência atendeu a 68% dos trabalhadores do setor, e que sua implantação e 
possibilidade de expansão seguiu coexistindo com políticas da administração direta 
municipal de promoção de contratos de gestão de serviços e contratação de recursos 
humanos por meio de parcerias públicos não-estatais. O regime de contratação celetista 
também limita a estabilidade formal dos trabalhadores. Não houve protagonismo dos 
trabalhadores e de suas entidades sindicais na construção da proposta. Como conclusão, 
pode-se afirmar que a desprecarização das relações de trabalho no SUS vai além dos 
limites dos PCCS e da observação de vínculos que assegurem direitos trabalhistas e 
sociais. Deve-se considerar também o enfrentamento dos obstáculos trazidos pela 
Reforma Administrativa de Estado no setor saúde na busca da efetivação dos principais 
paradigmas da Reforma Sanitária no plano macro estrutural e, ao nível das relações 
laborais com a perda do sentido do trabalho, conforme aponta o marco teórico adotado 
nesse estudo. 
Palavras-Chave: Plano de Cargos e Salários; Trabalho Precário; Gestão do Trabalho 
em Saúde; SUS; Controle Social. 
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CAPÍTULO I 
 

A Reforma Administrativa de Estado na saúde e os impactos sobre a gestão da 
força de trabalho no SUS 

 

Pretende-se, com esse capítulo, apresentar ao leitor os principais temas e objetivos 

trazidos pela “Reforma Administrativa de Estado” no setor saúde e os impactos para a 

gestão da força de trabalho no SUS. De modo a contextualizar e problematizar a 

convivência desse cenário com os anseios e deliberações abertas com o processo da 

reforma sanitária e a constituição federal de 1988. Identificando as ações específicas 

para reestruturação da gestão da força de trabalho no setor público e seus impactos sobre 

a organização dos serviços de saúde. Por fim, apresentamos os dados e o perfil da 

situação da força de trabalho no SUS após a reforma.   

1.1. O ideário neoliberal 

 

Segundo Anderson (1995), o neoliberalismo, conceito que se difere do liberalismo 

clássico, teve seu surgimento no Pós II Guerra Mundial, na região da Europa e América 

do Norte. O marco de sua teorização aparece nos escritos de Friedrich Hayek, na obra 

"O Caminho da Servidão”, no ano de 1944.  No entanto, sua popularização e 

implementação passa a ser expressiva no final dos anos 70 e início dos anos 80, como 

uma reação política e teórica dos governos à crise econômica mundial.  A ideologia 

neoliberal nos escritos de Hayek tinha como objetivo, nesse período, combater 

teoricamente e politicamente os Estados intervencionistas e de bem-estar social. 

Tentando demonstrar que o keynesianismo e o solidarismo proposto pela social-

democracia na Europa, representavam uma ameaça à liberdade econômica e política 

incompatível com a evolução da sociedade capitalista, que só poderiam levá-la a uma 

nova servidão moderna. Esse alerta ficou adormecido por, pelo menos, 20 anos. Uma 
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vez que o capitalismo entrava em sua década de ouro, nos anos 1950 e 1960, e tais ideias 

pareciam inconsequentes naquele momento (ANDERSON, 1995).   

  Para os teóricos neoliberais, o mercado é o melhor mecanismo para mediar os 

recursos econômicos e da satisfação da necessidade dos indivíduos. Assim, todas as 

políticas que visem propor obstáculos, controlar ou suprir o livre jogo das forças do 

mercado terão efeitos negativos sobre a economia, o bem-estar e a liberdade dos 

indivíduos (LAURELL, 1995).   

  A liberdade dos indivíduos e dos mercados, nesse caso, é o único meio para o 

avanço da sociedade e, tal liberdade e avanços só poderiam ser alcançados se fossem 

consequências da vitória concorrencial. As desigualdades são assumidas como fatores 

positivos. Sem as desigualdades e a competição, não haveria progresso nem liberdade. 

(ANDERSON, 1995).   

  Assim, o intervencionismo estatal representava a destruição. Significava o 

controle do Estado sobre a economia, a produção, os preços, portanto, o mercado não 

responderia para seus consumidores espalhados pelo mercado mas, atendendo aos 

interesses de grupos que detém influência sobre o Estado. Diminuiria a competição, o 

que desestimularia o capital a investir e os trabalhadores a trabalharem (LAURELL, 

1995).   

  O neoliberalismo passa a ganhar espaço com a chegada da crise econômica no 

início dos anos 1970, quando se reafirma que a crise é produto do controle Estatal sobre 

a economia e do poder excessivo dos sindicatos. A partir desse momento, a cartilha 

neoliberal passa a ser aplicada e os primeiros anos da década dos anos 1980 são 

marcados pela eleição de diversos governos que foram chaves para colocar em prática 

essa estratégia, seja na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, seja em 

outros países da Europa Ocidental (ANDERSON, 1995).   
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  As medidas adotadas consistiam na retomada da estabilidade monetária, alcançada 

a partir de disciplina orçamentária, com contenção dos gastos com bem-estar, 

restauração da taxa “natural” de desemprego, criando um novo exército de reserva 

visando minar a intervenção dos sindicatos. Além de reformas fiscais nos gastos estatais 

e, redução de impostos sobre os rendimentos mais altos. Dessa maneira, uma nova e 

saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas e propiciar um 

novo ciclo de crescimento (ANDERSON, 1995).   

  Essa contextualização permite observar como o neoliberalismo foi tomando corpo 

desde seu início como um projeto político e como passou a ser implementado 

amplamente para saída dos países desenvolvidos da crise mundial. Podemos, assim, 

compreender as raízes de sua concepção para aplicarmos esse conceito na compreensão 

da reforma de Estado no Brasil.  

  Cabe dizer que o projeto, ainda que não tenha sido exitoso economicamente, já 

que a liberação dos mercados significou apenas o aumento da especulação financeira e, 

não da produção capitalista real; bem como o aumento dos gastos estatais com 

desemprego e aposentadorias, com a consequência de não ter promovido um novo vital 

crescimento como os vistos nos anos 1950 e 1960; no campo político foi exitoso e 

vitorioso (ANDERSON, 1995). Sua vitória política e social, baseada no 

enfraquecimento do movimento operário e a assimilação do projeto nos países 

desenvolvidos da Europa, significou a expansão dessa ideologia e de seus valores para 

a América Latina. Ganhou espaço e hegemonia na ex-URSS nos anos da restauração e, 

hoje, ainda que não sejam inquestionáveis, são hegemônicos no mundo. 
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1.2. Direitos Sociais: a Reforma de Estado no Brasil e o direito à saúde 

 

Segundo Laurell (1995), a transferência de parte das responsabilidades sociais do 

Estado aos investimentos privados e a expansão da produção e acumulação, dependem 

de ações estatais que gerem um mercado estável e garantido, para que a administração 

de tais investimentos possam convertê-los em atividades econômicas rentáveis. Afirma: 

Austeridade no gasto público não é necessariamente neoliberalismo, se 

não vier acompanhada de um processo acelerado de privatização, 

desregulamentação financeira, abertura externa, desregulamentação e 

flexibilização das relações trabalhistas, restruturação das políticas sociais 

etc. [...] (LAUREL, 1995, p. 166). 

 

 No Brasil, a sistematização dos principais pressupostos da política neoliberal 

encontra-se naquilo que se convencionou s, a figura chave de Luiz Carlos Bresser 

Pereira. Tal reforma foi levada a cabo no chamar “Reforma Administrativa de Estado”, 

idealizada por vários teóricos, entre eleperíodo da presidência de Fernando Henrique 

Cardoso, iniciada em 1994.   

  As bases da Reforma de Estado envolviam, segundo Bresser Pereira: 

[...] quatro problemas centrais interdependentes, mas que podem ser 

distinguidos: a) um problema econômico-político- a delimitação do 

tamanho do Estado; b) um outro de ordem econômica e política- a 

redefinição do papel regulador do Estado; c) um econômico –

administrativo - a recuperação da governança ou da capacidade financeira 

e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo 

governo; d) um político - o aumento da governabilidade ou capacidade 

política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade e 

governar (BRESSER PEREIRA, 1998a, p. 49-50). 
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Segundo Soares (2005), a primeira observação a ser ressaltada é que o caráter 

predominante da reforma foi administrativo. A questão central era a substituição da 

“Administração Burocrática” pela “Administração Gerencial”. Segundo a autora, a 

causalidade do agravamento da crise fiscal e da inflação era atribuída a intervenção do 

Estado no setor produtivo. Assim, a reforma de Estado passaria a ser um instrumento 

para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da economia. 

Logo, na visão neoliberal, tornava-se imprescindível a existência de um Estado 

forte, que fosse capaz de orientar suas ações no sentido de conferir a liberdade aos 

mercados, para assegurar tal estabilização e crescimento. Assim, o primeiro limitador 

nessa empreitada era o próprio Estado, que havia se constituído como uma máquina 

gigantesca, com funções inúmeras e inclusive aquelas que dizem respeito aos direitos 

sociais, as quais incapacitavam o Estado de governar (BRESSER PEREIRA, 1998a).   

  Para os neoliberais, o bem estar-social pertence ao âmbito privado, sendo suas 

fontes naturais a família, a comunidade e os serviços privados. Não se admite o conceito 

de direitos sociais. O direito de acesso aos bens sociais pelo simples fato de ser membro 

da sociedade não existe desvinculado de uma contra partida, vinculada ao mérito do 

desempenho de trabalho ou o seu pagamento (SOARES, 2005).   

  Para se compreender como esse tema atinge o setor saúde, será discutida a análise 

sobre o problema da delimitação do tamanho do Estado. Por conseguinte, de suas 

funções e do seu papel regulador. No caminho para conter os desvios do Estado, era 

tarefa prioritária a transferência das responsabilidades para o setor privado das 

atividades que poderiam ser controladas pelo mercado. Tal transferência seria feita 

mediante a privatização, direta ou indireta e, a descentralização dos serviços sociais 

tidos como não-essenciais, como no caso, educação, saúde, cultura, pesquisa, a um setor 
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“Público Não-Estatal” (SOARES, 2005).   

  Evidencia-se nesse projeto a necessidade de conforme afirmação de Cardoso: 

Mudar o Estado significa, antes de tudo, abandonar visões do passado de 

um Estado assistencialista e paternalista, de um Estado que, por força de 

circunstâncias, concentrava-se em larga medida na ação direta para a 

produção de bens e serviços. Hoje, todos sabemos que a produção de bens 

e serviços pode e deve ser transferida à sociedade, à iniciativa privada, 

com grande eficiência e com menor custo para o consumidor. 

(CARDOSO, 2007, p.15. Grifos do autor).  

Dentre os pressupostos que justificavam à implementação dessas medidas, 

encontram-se: a) o setor privado seria mais eficiente do que o público. O que tem como 

corolário a crença de que a função do Estado não é prover bens e serviços, mas regulá-

los; b) um mercado livre e competitivo produz serviços de maior qualidade do que os 

produzidos pelo Estado; c) quanto mais próximo da população as decisões forem tomadas 

por via da descentralização, mais fácil torna-se controlar a corrupção, atende-se melhor 

às demandas locais e os usuários têm suas necessidades satisfeitas de forma mais 

adequada; d) para melhorar a eficiência e a produtividade dos serviços de saúde é preciso 

ter uma força de trabalho flexível, com menos direitos e maior mobilidade de vínculos de 

trabalho (UGALDE, HOMENES, 2005).  

  A criação de um mercado disponível e rentável ao setor privado dependia de 

algumas condições. Entre essas, destacam-se a criação de uma demanda dirigida aos 

serviços privados, o que pode ocorrer quando o serviço público é tido como insuficiente 

ou sem qualidade. A redução dos investimentos públicos nos serviços sociais estatais, 

onde procuravam criar o cenário favorável à entrada do setor privado na gerência do setor 

saúde e também justificava-se a partir da redução dos gastos estatais (LAURELL, 1995). 

  Tal lógica é pautada também pela ação de organismos internacionais como o 
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Banco Mundial (BM), que defendem a descentralização dos serviços de saúde e a 

participação da sociedade, princípios também inseridos na proposta do Sistema Único de 

Saúde (SUS) brasileiro. Todavia, seus sentidos são diversos: se no SUS descentralizar 

serviços de saúde significa a possibilidade de democratizá-los, para o BM descentralizar 

é desconstruir a estrutura estatal, desresponsabilizar o Estado e ampliar a ação da 

iniciativa privada no setor (RIZZOTTO, 2000).      

  Segundo está expresso na Constituição Federal (CF) de 1988, no artigo 196, a 

saúde é dada como: 

 [...] direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação [...]” (BRASIL, 1988, p. 104). 

Frise-se que isso é fruto da luta política que se abriu no período da redemocratização 

e, é a concretização de parte dos objetivos defendidos pelo Movimento da Reforma 

Sanitária, que defendeu dentre outros temas, a aprovação da lei nº 8080/1990 que fundava 

o Sistema Único de Saúde (PAIM, 2008; NOGUEIRA, 2010).   

  A saúde, tanto no artigo 196 da Constituição Federal como no artigo 3º da Lei 

8080/1990, é compreendida como a resultante das condições de vida da sociedade. Como 

sendo um reflexo das condições econômicas, sociais e culturais da nação. Sem dúvida, 

como aponta Santos (2010), trata-se de um conceito amplo e difuso, por relacionar 

determinantes sociais e condições de vida da população em uma mesma equação na busca 

do entendimento de saúde como “qualidade de vida”.   

  Assim, é possível dizer que tanto na Constituição como no artigo 3º da lei 

8080/1990, fica garantida a saúde nos mais amplos termos. Indicando ao Estado a tarefa 

de adotar políticas sociais e econômicas visando à diminuição do risco de doenças e 
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outros agravos. Ao mesmo tempo em que delimita um campo de ação ao SUS, criado 

para manter uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde, 

a qual deverá manter serviços de saúde com a função de promoção, prevenção e 

recuperação de saúde, de competência de todos os entes federativos (SANTOS, 2010).   

  Evidencia-se, pois, a necessidade de integração de políticas públicas que possam 

ser capazes de diminuir as desigualdades e a miséria social, como pré-condição na criação 

de um ambiente que evite riscos e agravos à saúde. Logo, é possível perceber duas esferas 

distintas, porém interdependentes, de intervenção do Estado na garantia do direito à 

saúde. A primeira, que diz respeito aos condicionantes e determinantes sociais que, não 

trata-se apenas da garantia dos “mínimos sociais” mas, de uma rede integrada de políticas 

públicas que possam gerar um ambiente que promova qualidade de vida. Por outro lado, 

a esfera que delimita especificamente deveres sobre a gestão e administração públicas e 

sobre as ações do Estado no SUS, que visam assegurar acesso às ações e serviços de saúde 

em prol da promoção, prevenção e recuperação dos indivíduos e coletividades (SANTOS, 

2010; REIS, 2010).   

  Na compreensão do Movimento Sanitário, o direito à saúde: 

[...] é um dever do Estado e direito do cidadão’, ou seja, é a combinação e 

adoção de programas capazes de garantir acesso aos grupos vulneráveis e, 

ao mesmo tempo, inseri-los no sistema universal de saúde, alocando 

recursos públicos para reduzir as desigualdades, sem introduzir controles 

indiscriminados de custo ou a privatização do sistema (REIS, 2010, p. 

101).  

Ainda que as bases legais do direito à saúde, como também seus princípios de 

universalidade, igualdade e equidade estejam inseridos na Constituição Federal, o direito 

à saúde na Reforma de Estado não é entendido como um direito universal. Tão pouco é 

garantido necessariamente pelas instituições públicas e estatais e complementarmente 
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pela iniciativa privada. A responsabilidade que compete ao Estado no cuidado a saúde 

não é eliminada mas regulada no caminho dos interesses privados (SOARES, 2005).   

  Portanto, na contramão da compreensão do Movimento Sanitarista, o processo da 

Reforma de Estado na saúde passa a prever a gestão do setor como atividade não-

exclusiva do Estado e, por consequência, o direito universal passa a ser questionado. 

Além de direcionar aos serviços de saúde mecanismos que permitam estratificar a 

população em função de sua capacidade de pagamento e da probabilidade de adoecer 

(LAURELL, 1995; RIZOTTO, 2000).   

  O eixo central deste modelo é permitir acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde visando sua promoção, proteção e recuperação, estando condicionados 

pelo direito do sistema privado não aceitar segurados de “baixo pagamento-alto risco”. 

Desta maneira, aqueles que contribuem mais do que consomem, ou seja, os que aumentam 

a possibilidade de lucro com os serviços de saúde, tornam-se o público prioritário dos 

serviços privados, enquanto segregam-se automaticamente ao setor público aqueles que 

possuem baixa-renda ou alto consumo de serviços de saúde (pobres, doentes e velhos) 

(LAURELL, 1995).   

  O desinvestimento nas instituições públicas e estatais de saúde permite, não só a 

implementação de políticas de saúde destinada apenas aos mais pobres mas, cria o terreno 

ideal para justificar, pelo viés da má-administração e baixa qualidade, a entrega da 

gerência dos serviços públicos e estatais de saúde à iniciativa privada (SOARES, 2005). 

  Supostamente visando reduzir o tamanho e os gastos fiscais do Estado, a reforma 

passa a regulamentar o papel do mesmo, no intuito de promove consumidores ao setor 

privado e de conferir estabilidade e rentabilidade a esse seto, além de descentralizar e 

flexibilizar as relações de trabalho a partir da ampliação do financiamento estatal direto 

aos serviços privados, pela gestão pública não-estatal, seja ela com ou sem-fins lucrativos 
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tais como as Organizações Sociais e Cooperativas, ou as Fundações Estatais de direito 

privado (LAURELL, 1995; GRANEMANN, 2008; RIZOTTO, 2000).   

  Diante de toda avalanche de medidas neoliberais avalia-se, hoje, que o SUS foi 

gestado num momento em que as políticas e os direitos sociais estavam perdendo espaço, 

conforme acima assinalado, em função das políticas neoliberais que eram implantadas no 

mundo e que sua inscrição na Constituição Federal do Brasil de 1988, que ampliava 

direitos sociais, acontecia na “contramão” do que estava ocorrendo nos demais países e 

viria acontecer nos anos seguintes no Brasil, onde a cartilha neoliberal passou a imperar 

(CAMPOS, 2007).  

  Assim, ao longo das duas últimas décadas do século XX, as mudanças no Estado 

brasileiro ocorrem sob um novo olhar: o do Estado “gerencial”, que passa do papel de 

provedor para o de regulador.  O próprio Banco Mundial recomenda a adoção de várias 

diretrizes para a regulação do setor saúde, a saber: reduzir investimento na assistência 

médica de média e alta complexidade; focalizar os serviços no atendimento às populações 

mais pobres; priorizar ações de prevenção; definir prioridades mediante análise da relação 

custo/benefício; promover reformas institucionais e nos mecanismos de financiamento 

visando propiciar maior descentralização, mobilizando recursos privados, priorizando o 

repasse de recursos para as populações mais pobres e utilizando técnicas de gestão 

modernas (RIZOTTO, 2000).  

  É nesse cenário que se identifica a penetração do ideário neoliberal contido na 

Reforma de Estado, visando destruir a ampliação dos direitos sociais, em especial a saúde, 

como direito universal e função essencial do Estado.   
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1.3. As ações da “Reforma Administrativa de Estado” na reestruturação da gestão 

da força de trabalho no SUS 

 

Partindo da premissa de redução de custos em resposta à crise fiscal e, dado o 

diagnóstico do “inchaço” das funções e atividades do Estado brasileiro, o modelo 

gerencial afirmava ter como objetivo tornar a administração dos serviços estatais mais 

eficiente, voltando-se para o cidadão como fim e buscando a melhoria dos serviços 

públicos prestados e o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações 

públicas,  além de focar metas e resultados (BRESSER PEREIRA, 1988a).   

  A chamada inovação gerencial brasileira proposta no Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho de Estado de 1995, baseada no ideário neoliberal exposto acima, foi 

conduzida pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). Em essência, 

a sua missão auto declarada era a de revalorizar a imagem dos agentes públicos, 

garantindo equilíbrio das contas públicas, oferecendo transparência, equidade e justiça na 

administração e ampliando o conceito de sociedade como fim. Algumas dessas diretivas 

foram expressas a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, que entre outras coisas, 

flexibilizou vínculos de trabalho na Administração Pública (BRESSER PEREIRA, 

1988a).   

  Para melhor compreender como esse processo impacta a gestão e organização da 

força de trabalho no setor saúde, deve-se observar as expectativas que o Movimento da 

Reforma Sanitária (MRS) acumulava sobre esse tema alguns anos antes da promulgação 

da Constituição Federal de 1988 e seus impactos posteriores à emenda constitucional 

nº19/1998. 

  A Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS), criada por meio da Portaria 

Interministerial MEC/MS/MPAS nº02/86 estabeleceu como uma de suas metas a análise 
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das dificuldades de funcionamento da rede nacional dos serviços de saúde e a proposição 

de uma forma organizacional para o sistema de saúde (VIEIRA, 2014). 

  No que diz respeito à formulação do sistema nacional de saúde no tema da política 

de recursos humanos, a VIII Conferência Nacional de Saúde – momento chave do papel 

político do MRS e que originou posteriormente a CNRS - defendia que deveria ser 

adotada na área da saúde os seguintes princípios:  

[...] admissão pela via do concurso público; estabilidade no emprego; 

direito à greve e sindicalização; cumprimento da carga horária e estímulo 

à dedicação exclusiva; formação integrada ao sistema de saúde; 

capacitação permanente, e estabelecimento de plano de cargos e salários. 

(BRASIL, 1986, p. 11-12, grifos do autor).  

No ano seguinte, a CNRS complementou propostas à lei de criação do Sistema 

Nacional de Saúde, para que se rompesse com o clientelismo presente até então na área 

da saúde e que fossem priorizados “[...] princípios gerais quanto a mecanismos de 

provimento, administração de RH, modalidade de vinculação dos trabalhadores (p.ex. 

emprego único, dedicação exclusiva)”, além da garantia de implementação de planos de 

carreira, adequados e compatíveis às necessidades do sistema nacional de saúde e dos 

diferentes entes da federação. (COMISSÃO NACIONAL DA REFORMA SANITÁRIA. 

DOCUMENTO III, 1987, p. 32).   

 Complementa-se a esses pressupostos, o comprometimento com a isonomia entre 

os profissionais de saúde. A começar pela adoção de uma única modalidade contratual, 

no caso o regime jurídico único de modo a assegurar relação isonômica de direitos e 

deveres dos profissionais (VIEIRA, 2014).   

  Parte desses anseios desaguaram na Constituição Federal de 1988 que estabeleceu, 

então, os seguintes direitos de cidadania política e de social: 
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Compreendendo como um direito de cidadania política, a Carta Magna 

determinou a obrigatoriedade universal do concurso público para fins de 

provimento dos cargos em todas as instituições da administração pública, 

sob a égide de um regime unificado de trabalho, admitidos os direitos de 

greve desses trabalhadores e de sua livre organização sindical; por outro 

lado, como expressão de um direito de cidadania social, fixou os preceitos 

de acesso universal e de integralidade do atendimento do SUS. 

(NOGUEIRA, 2006, p. 2). 

 

  Segundo Nogueira (2006), a grande diversidade das novas tarefas exigidas pelo 

recém criado Sistema Único de Saúde (SUS) pela Lei Federal nº 8080/ 1990, era uma 

ampliação substantiva do estoque dos recursos humanos, especialmente nos municípios. 

Um primeiro passo foi dado através da desconcentração dos servidores lotados em órgãos 

federais transferidos para a administração dos estados e municípios. Era esperado que os 

anos 1990 inaugurassem a regulação das relações de trabalho de acordo com as normas 

constitucionais recém-promulgadas, organizando o regime de trabalho dos servidores da 

saúde, suas carreiras e os processos de ingresso por concurso.  No entanto, deu-se 

exatamente o contrário, o governo Collor iniciou um processo tumultuado de:  

[...] desconstrução da capacidade administrativa e reguladora do Estado, 

realizado sob o pressuposto de que os serviços públicos padeciam de um 

excesso de funcionários e que havia uma elite que desfrutava de salários 

abusivos. Tendo sido instalado um clima político e ideológico desfavorável 

à valorização e expansão da força de trabalho na administração pública, o 

que seria uma condição indispensável ao cumprimento da missão do SUS 

nas esferas estaduais e municipais. (NOGUEIRA, 2006, p. 2) 

Em 1995, a partir do “Plano de Reforma Administrativa do Estado” sob o governo 

Fernando Henrique Cardoso, profundas mudanças de concepções já explicitadas se 

operam nas normas jurídicas do trabalho no setor público até então conquistadas na CF 
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1988, e observa-se a abertura para novas instituições com que o Estado poderia se associar 

para cumprir seus objetivos de atenção à saúde e demais atividades de Estado “não-

exclusivas”.   

  Aprofundando a análise sobre o prisma da redução do tamanho do Estado e a 

regulamentação de suas funções, como pressupostos políticos e econômicos da reforma, 

observam-se as seguintes mudanças na gestão e regulamentação da força de trabalho no 

setor público: 

Quadro 1. Principais diretrizes do “Plano Diretor da Reforma Administrativa de Estado” 

(1995) da gestão pública e das políticas de pessoal. 

Governo FHC 

Autonomia gerencial nas entidades públicas não estatais em contrato de gestão. (Fixados 

posteriormente pela Emenda Constitucional nº19/98) 

Demissão e licença temporária incentivadas no setor público, por planos específicos. 

Limites legais fixados para despesas com pessoal. (Fixados posteriormente com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal- Lei Complementar nº101/2000) 

Aprovação de vínculo de emprego público, regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), com trabalhadores admitidos por processo seletivo público. (Fixados 

posteriormente pela Emenda Constitucional nº19/98) 

Estágio probatório de três anos para qualquer servidor ou empregado admitido, com 

avaliação do desempenho como requisito para efetivação no cargo. (Fixados 

posteriormente pela Emenda Constitucional nº19/98) 

Possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho e por excesso de despesas, 

avaliado segundo limites fiscais. (Fixados posteriormente pela Emenda Constitucional 

nº19/98) 
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Carreiras e concursos públicos organizados para as funções essenciais do núcleo 

estratégico de Estado.  

Criação das agências reguladoras e seu quadro de pessoal próprio. 

Adaptação da autora. Fonte: (NOGUEIRA, 2006; 2010) 

No segundo mandato de FHC, em um contexto de séria crise cambial, prevalece 

uma orientação fiscalista, caracterizada por fortes restrições ao gasto com pessoal. Por 

exemplo, na esfera federal, não houve praticamente admissão de novos servidores – nem 

mesmo para as carreiras essenciais de estado, tão incentivadas pelo plano da reforma 

administrativa (NOGUEIRA, 2010).   

  O quadro abaixo mostra a medida mais significativa para a redução do pessoal 

ativo que ocorreu, segundo NOGUEIRA (2006), por meio da contenção do número de 

ingressados por concurso público e do aumento das aposentadorias, em função da 

expectativa de perdas salariais por parte dos servidores.   

 

 

 

 

Quadro 2. Situação da administração federal. Número de aposentados e ingressados 

anuais por concurso. Brasília, 1991-2005. 
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Assim, o período do segundo mandato deslocou-se para duas prioridades, como 

afirma Nogueira: “[...] a contenção fiscal das despesas públicas, especialmente as de 

pessoal, e a desestatização ‘modernizadora’, acompanhada do fortalecimento do papel 

das agências reguladoras.” (2010, p. 243). Essa política complementa-se à aprovação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000, como será visto mais adiante. 

1.3.1. O “Plano Diretor” da Reforma Administrativa da Saúde 

 

 A relação dos servidores públicos com a administração estatal mudou 

drasticamente, tanto quantitativamente como qualitativamente. Tal situação é vivenciada 

também pelos servidores da saúde que naquela década de 1990 iniciavam a implantação 

do SUS. Observa-se que a relação de tais servidores com a administração pública é 

afetada diretamente pelas mudanças gerais trazidas pelo plano diretor e, em especial, pela 

Emenda Constitucional nº19/98, mas também por mudanças específicas e qualitativas em 

seu cotidiano de trabalho, a partir das reformas específicas para o setor. O MARE, 

sistematiza suas ações para reforma administrativa do sistema de saúde em seu caderno 

13 de 1998, em evidente consonância com as diretrizes do BM e observando as medidas 

adotadas na reforma do sistema de saúde inglês promovidos no governo Thatcher. Aquele 

ministério descreve suas ações com o objetivo de promover o sistema de saúde baseado 
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na descentralização de suas ações os municípios, de forma a propiciar uma reforma 

administrativa e funcional nas redes de atendimento, dividindo-as em dois subsistemas 

principais e um auxiliar: o Subsistema de Entrada e Controle e o Subsistema de 

Referência Ambulatorial e Hospitalar, e o auxiliar Subsistema de Informações em Saúde 

(BRESSER PEREIRA, 1998b).   

  O MARE alegava ineficiência e desperdício na utilização das redes ambulatorial 

e hospitalar, além de considerar a existência de baixa qualidade da assistência na atenção 

básica, o que acarretava utilização desnecessária das redes de atendimento ambulatorial 

e hospitalar, que por sua vez demonstravam-se mais onerosas aos cofres públicos. Além 

disso, vinculava o problema financeiro do SUS à má utilização dos recursos e propunha 

superar as questões de ordem administrativas da assistência médica e ambulatorial 

(BRESSER PEREIRA, 1998b).   

  Sem contradizer em momento algum as definições legais da política de saúde 

presentes na lei nº 8080/90, o MARE apropriava-se dos dispositivos legais do próprio 

SUS para justificar a assertividade da reforma. Baseado nos pilares da descentralização 

do sistema de saúde; do fortalecimento prioritário das ações de prevenção e promoção; e 

da maior eficiência e governabilidade do sistema a partir do controle social a ser realizado 

pelos Conselho Municipais de Saúde; o ministério construía, a partir das bandeiras 

históricas do MRS a roupagem ideal para inserir os conteúdos da reforma neoliberal da 

saúde.   

  O ministério baseava a hierarquização da reforma administrativa da saúde na 

atenção ambulatorial e hospitalar. Assumia que a separação da atenção primária e 

secundária sob responsabilidade dos municípios e da atenção ambulatorial e hospitalar 

sob responsabilidade estadual ou federal, promoveria maior responsabilização dos entes 

municipais, estaduais e dos próprios cidadãos ao controle da política de saúde, bem como 
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poderia conferir maior controle e redução de gastos hospitalares. Segundo o MARE, os 

subsistemas funcionariam da seguinte maneira: 

Cada município deverá montar um Sistema de Atendimento de Saúde, 

integrado, hierarquizado e regionalizado, para seus cidadãos, a partir da 

base municipal. Desse sistema fará parte o Subsistema de Entrada e 

Controle, constituído de Unidades ou Postos de Saúde Municipais e/ou de 

Médicos de Saúde da Família (médicos clínicos gerais), que estarão 

diretamente subordinados à autoridade de saúde municipal, e de um 

Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar formado por 

ambulatórios e hospitais credenciados, que poderão ser estatais, públicos 

não-estatais (filantrópicos) ou privados, e que poderão estar dentro do 

município ou muito frequentemente fora dele. Separar-se-ão, assim, com 

clareza, os dois Subsistemas, permitindo-se o controle do segundo pelo 

primeiro e, sempre que possível, o surgimento de um mecanismo de 

competição administrada entre os supridores de serviços de saúde. 

(BRESSER PEREIRA, 1998b, p. 15. Grifos do Autor). 

 

 Naquele momento, o ministério apontava que a rede hospitalar vivia erosão do 

valor dos reembolsos decorrentes da inflação, das crises financeiras e do alto custo da 

renovação e incorporação tecnológica nos hospitais. Portanto, era de responsabilidade dos 

baixos reembolsos a presença das fraudes e da baixa qualidade dos serviços hospitalares 

privados e filantrópicos, nesse período responsáveis por 80% das ofertas de serviços 

hospitalares no país (BRESSER PEREIRA, 1998b).   

  Em dissonância com essa afirmação, diversos autores chaves do MRS, 

assinalavam que o modelo de assistência médica individual estabelecidos nas décadas de 

1960 a 1980, fortaleceram as entidades privadas e filantrópicas, refletindo na 

disseminação de consultórios, ambulatórios e hospitais privados. A democratização do 

acesso e garantia de serviços de saúde de qualidade à toda a população em meados de 
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1960 e 1970 competiam com diversos interesses, dentre eles, os do setor privado. E foi 

durante esse período que o desenvolvimento da indústria de serviços médicos e do 

oferecimento de serviços segundo possibilidade de pagamento mais floresceram. (PAIM, 

2008; NORONHA, SOARES, 2001; REIS 2010).   

  O MRS com muita expressão em meados de 1980 e a criação do SUS em 1990, 

tornou evidente a necessidade da ampliação de todos os equipamentos de saúde, fossem 

os vinculados à atenção primária, secundária ou de alta complexidade devido à ampliação 

do acesso universal. No entanto, a principal política do ministério nos anos subsequentes 

à criação do SUS, não foi a de implementar e financiar a construção de equipamentos 

dirigidos à atenção à saúde no âmbito estatal. Ao contrário, o MARE atribuiu, ainda em 

1998, as dificuldades à baixa remuneração dos hospitais privados, à má administração de 

recursos, e à ineficiência das ações de prevenção e promoção; sendo que esses dois 

últimos fatores passaram a ser deliberadamente políticas de Estado somente partir da Lei 

nº 8080/90. O ministério declarava: 

A reforma não se concentra no fomento da oferta de serviços de saúde, 

por meio da construção e equipamento de novos hospitais e ambulatórios 

públicos ao nível do Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar. 

[...] serão necessários substanciais investimentos estatais em postos ou 

unidades de saúde do Subsistema de Entrada e Controle de cada município. 

Isto não significa que construir e equipar hospitais públicos não seja 

importante; simplesmente não é prioritário no momento. [...] É preciso, 

entretanto, reconhecer que em muitos municípios existe um problema 

real de oferta. A prática de consórcios, que o Ministério da Saúde vem 

adotando com êxito, é uma resposta adequada ao problema (BRESSER 

PEREIRA, 1998b, p.19. Grifos do autor).  
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 Os hospitais públicos foram estimulados a se tornarem empresas autônomas de 

direito privado com autorização para celebrar contratos de gestão com o executivo, de 

forma a competir no mercado com os hospitais privados pelos recursos disponíveis para 

atenção aos usuários, ou clientes, da saúde pública. Da mesma forma, os hospitais 

universitários ou com papel relevante na pesquisa médica, teriam dotação orçamentária 

própria se convertidos em Organizações Sociais (VIEIRA, 2014; COSTA, SILVA, 

RIBEIRO, 2000).   

  Por fim, os investimentos no município corresponderiam à sua população adstrita, 

e não mais seriam relacionadas ao número de leitos, sendo que os atendimentos 

ambulatoriais e hospitalares somente seriam acionados mediante encaminhamento 

médico do Subsistema de Entrada e Controle, e a preferência deveria ser do atendimento 

“[...] mais barato e capaz de resolver os problemas de saúde”. (BRESSER PEREIRA, 

1998b, p.12-13).  E a partir das Autorizações para Internações Hospitalares (AIH´s) e 

liberações de recursos respectivas, determinava: 

Não haverá, assim, razão para que um município receba AIHs em proporção 

maior do que o outro, porque tem um hospital e o outro não. O município 

receberá AIHs basicamente proporcionais à sua população e encaminhará 

os doentes para os hospitais que julgar conveniente. (BRESSER PEREIRA, 

1998b, p. 17). 

 

O Subsistema de Entrada e Controle, por sua vez, seria composto pelas unidades 

e postos de saúde municipais/e ou médicos de saúde de família. A clientela estaria adstrita 

às unidades de saúde e aos médicos de saúde da família e seriam responsáveis pelas ações 

de saúde normatizadas pelo Programa de Saúde da Família- PSF. As equipes do PSF 

seriam compostas por um médico, dois auxiliares de enfermagem e seis agentes 

comunitários de saúde, objetivando triplicar as 1600 equipes no país naquele momento, 
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visando atingir cerca de 20 milhões de pessoas. (BRESSER PEREIRA, 1998b).   

  Os recursos para esse subsistema seriam destinados prioritariamente à educação 

continuada, aos investimentos e remuneração adicional por desempenho do distrito de 

saúde. No nível da atenção primária, os médicos foram organizados em cooperativas para 

gerenciar o orçamento para a “[...] compra de serviços hospitalares, compra de 

medicamentos e gratificações de funcionários” (COSTA, SILVA, RIBEIRO, 2000, p. 

219). Assim, o sistema de saúde reorienta-se para um modelo contratual, que estabeleceu 

a relação entre compradores e provedores no que tange aos custos, qualidade e quantidade 

da atenção.  

  A reforma seguia os passos dados pelo governo Thatcher na reforma do sistema 

de saúde inglês. As medidas adotadas na Inglaterra visavam à separação das funções entre 

o nível central e operacional de saúde. As autoridades sanitárias brasileiras assumiam o 

papel de compradores de atenção à saúde enquanto os médicos da atenção primária foram 

incentivados a transformarem-se em consultores de gestão dos fundos públicos para a 

compra de serviços, reforçava-se a posição desses profissionais como “[...] porta de 

entrada do sistema (gatekeepers) e ordenadores do acesso aos serviços hospitalares” 

(COSTA, SILVA, RIBEIRO, 2000 p. 219). 

1.3.2. A Situação do Financiamento na Reforma Administrativa da Saúde. 

 

A reforma também estabeleceu novos padrões para o financiamento da saúde, 

circunscritas principalmente pela Emenda Constitucional nº 29/00-EC29 e a Lei 

Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

  A Emenda Constitucional nº 29, fixou compromissos orçamentários para o SUS, 

estabelecendo a vinculação de recursos nas três esferas de governo para a saúde. 

Apropriando-se dos anseios progressistas de vinculação e ampliação dos recursos, 
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regulamentação do controle e fiscalização dos Conselhos de Saúde, o governo 

implementou, na realidade, mais uma medida que reduz a responsabilidade do ente 

federal no financiamento ao setor saúde (NORONHA, SOARES, 2001).   

  A constituição de 1988 trazia como concepção que a Seguridade Social, abarcada 

pelos componentes da saúde, assistência e previdência social, deveria constituir um 

orçamento único e ao mesmo tempo possuir diversidade de fontes de financiamento para 

cada uma das áreas que à compõe (NORONHA, SOARES, 2001). No entanto, a fixação 

dos recursos orçamentários à saúde normatizou-se em 2000 a partir da Emenda 

Constitucional nº 29 que não atendia a essa concepção, uma vez que restringiu-se a receita 

do setor saúde apenas aos recursos fiscais, os quais seguiram à mercê das políticas de 

ajuste fiscal cada vez mais restritivas no governo FHC, como assinalam (NORONHA, 

SOARES, 2001) e nutrindo-se de fontes contingenciais e limitadas, como por exemplo, o 

imposto de Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira- CPMF que 

vigorou de 1997 a 2007.  

  Segundo problematização da análise da aplicação da Emenda Constitucional nº 

29, proposto por (NORONHA, SOARES, 2001) pode-se apontar três problemas centrais 

no tema do financiamento à saúde, a saber: 

1. A EC29 não definiu a origem dos recursos no âmbito federal, eliminando 

a vinculação dos recursos da Seguridade Social para a Saúde, já que esses seguiram desde 

1993 baseados em recursos de origem fiscal. 

2. Ao aumentar em 5% o montante investido no setor em relação ao ano de 

1999, corrigindo para os anos seguintes pela variação do PIB nominal, não significou 

qualquer avanço no sentido de resolver a insuficiência de recursos para a saúde. Ainda 

que haja uma pequena elevação dos recursos estaduais fixados em 7%, este acréscimo, 

provavelmente não compensará, de um lado, a provável retração de alguns municípios 
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que já destinavam mais do que está previsto na EC 29 e, de outro, a diminuição dos 

recursos federais pela retirada das contribuições. Além disso, impô-se o pressuposto de 

que todos os estados tivessem iguais condições de aplicar pelo menos 7% de suas receitas 

de impostos e transferências constitucionais, ignorando a retração econômica que afeta a 

principal fonte de receita dos estados- o ICMS- além do crescente processo de 

endividamento dos estados. 

3. Do ponto de vista dos municípios, a vinculação de 7% até 15% não 

provocará aumento de recursos para a saúde: boa parte dos municípios brasileiros já 

contribui, em média, com 17% de suas receitas de impostos e transferências. Ou seja, 

provavelmente a Lei de Responsabilidade Fiscal afetará o nível do gasto municipal já 

alcançado na área da saúde, na medida em que o corte de despesas ocorrerá certamente 

junto às chamadas "despesas comprimíveis”.   

  Os autores alertavam, ainda em 2001, que a desigualdade entre os municípios e 

iniquidade na oferta e qualidade dos serviços de saúde seriam mantidos, uma vez que 

“[...] a heterogeneidade impunha diferentes capacidades de arrecadação, e que nem as 

propostas mais otimistas quanto à implementação de IPTU ‘progressivo’ poderiam 

solucionar, por exemplo a situação dos municípios mais pobres.” (NORONHA, 

SOARES, 2001, p. 447).   

  Efetivamente, os insuficientes recursos de investimentos aplicados pelo governo 

federal para implementação do SUS- destinados na prática a reequipar, parcialmente, a 

rede hospitalar pública já existente como assinalam (NORONHA, SOARES, 2001)- 

teriam contribuído na situação de dependência de empréstimos externos, como por 

exemplo do BM, submetidos às definições de prioridades de despesas não referendadas 

em nenhuma negociação em instância de representação política nacional.  

  Nesse cenário, a EC29 regulamentava o pacote mínimo de recursos a serem 



45 

 

destinado para o setor saúde e a Lei de Responsabilidade Fiscal arrematava os 

pressupostos da reforma administrativa no âmbito das despesas com pessoal, quando 

apontava a “[...] fixação de limites de despesas de pessoal por entidades políticas por 

Poderes e órgão ministerial” (HARADA, 2001, p. 1). Segundo a lei, a despesa total com 

pessoal da administração pública não pode exceder 60% da receita corrente líquida, 

incluindo o executivo e o legislativo. No caso do executivo a despesa com pessoal não 

pode ultrapassar 54% da receita líquida. A lei ainda estabeleceu que no caso em que se 

atingisse 95% do teto de gastos (51,4%) ficariam vedadas ao poder municipal as 

concessões de aumento, reajustes, criação de cargos, alteração nas estruturas de carreira, 

etc.  (VIEIRA, 2014).  

  Vale salientar, que quando se refere à despesa total de pessoal, os valores de 

dispêndio com contratos de terceirização referentes à substituição de servidores públicos 

são contabilizados como “outras despesas de pessoal” o que abre espaço para que, pela 

contratação intermediada por terceiros, o gestor público escape dos limites dados pela 

LRF no que diz respeito às despesas com pessoal (HARADA, 2001).   

  A expectativa trazida pelo MRS de aumentar o financiamento da saúde em 

decorrência da promulgação da Lei nº 8080/90, atendendo aos pressupostos 

constitucionais e às responsabilidades trazidas a partir da universalização da atenção à 

saúde foi descartada pelos governos que assumiram a reforma administrativa da saúde; 

mas também pelos subsequentes, como será visto a diante. Soma-se a esse cenário os 

constrangimentos orçamentários impostos pela LRF, conjugando a situação ideal de 

favorecimento da pactuação de distintos contratos de gestão entre a administração direta 

nos municípios e estados junto aos entes privados, públicos não-estatais ou filantrópicos, 

para fornecimento de serviços e consequentemente o crescimento das contratações 

intermediadas de mão de obra para o serviço público de saúde municipal. 
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1.3.3. Consequências da Reforma Administrativa da Saúde na Atenção Básica e na 

Média/Alta Complexidade. 

Avaliando as medidas adotadas a partir da reforma administrativa da saúde, 

observa-se que a trajetória de descentralização do SUS foi realizada, e houve uma 

expressiva ampliação no âmbito da atenção primária, a partir do PSF nos municípios. 

Pode-se observar essa evolução a partir do quadro (NOGUEIRA, 2010, p.28): 

Quadro 3. Municípios brasileiros com equipes de saúde da família. Brasil, 1994-2009: 

 

A descentralização e expansão da atenção primária aos municípios foi tomada a 

partir da ampliação das unidades básicas ou postos de saúde tradicional, mas 

prioritariamente a partir do PSF, como preconizado nos escritos da reforma, pelo BM e 

observado acima (COHN, 2010).  

  No entanto, apesar da expansão significativa, esta veio acompanhada como 

previsto anteriormente por contratos espúrios de trabalho. Estudos como o 

Monitoramento da Implementação e Funcionamento das Equipes de Saúde da Família, 

realizado em 2001/2002 pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da 

Saúde (MS), identificaram que cerca de 20 a 30% de todos os trabalhadores inseridos 

nessa estratégia, apresentava vínculos precários de trabalho.   

  Esses dados seguiram em dinâmica de crescimento, ainda que o ministério tenha 
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lançado o programa “Desprecariza SUS” em 2006. Como será visto a diante, 

(NOGUEIRA, 2010) identificou que mais de 50% dos recursos humanos da estratégia 

saúde da família possuíam contratos precários. Computa-se como trabalho precário, o dos 

trabalhadores em vínculos de trabalho que não garantem direitos trabalhistas e 

previdenciários consagrados em lei, seja pelo vínculo direto ou indireto, alguns exemplos 

envolvem contratos temporários, contratos informais, contratos verbais, entre outras 

modalidades. (BRASIL, 2006a). Além disso, nos municípios pequenos, a fim de atrair e 

manter os profissionais médicos, esses recebiam por vezes, remunerações superiores a do 

prefeito, configurando ilegalidade administrativa.   

  Ainda segundo dados do DAB/MS, em novembro de 2005, dos 206.564 agentes 

comunitários de saúde em atividade no país, a grande maioria recebia o equivalente a um 

salário mínimo, apresentava inserção precária no sistema e encontrava-se desprotegida 

em relação à legislação trabalhista. Como observa-se no quadro abaixo (BRASIL 2006a, 

p.17). 

 

 

 

Quadro 4. Vínculos de Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde. Brasil, 2001-

2002. 
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No ano de 2002, havia cerca de 13. 973 equipes do PSF em atividade no país. A 

situação de vulnerabilidade social marcada pelos vínculos precários de trabalho no caso 

dos agentes comunitários de saúde era evidente, e também era observada na relação de 

vínculo dos demais profissionais de saúde.  Lideram as formas de vínculo no PSF de 

contratação temporária, estatutário, celetista, prestador de serviços e informal, seguido de 

outras formas de vinculação como mostra o quadro (BRASIL 2006a, p. 18): 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5. Vínculos de trabalho da equipe saúde da família. Brasil, 2001-2002: 
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Acredita-se que as consequências da LRF, combinadas aos investimentos 

reduzidos em saúde, tenham sido responsáveis pelo cenário caótico nas formas de 

vinculação dos servidores da saúde frente à necessidade de expansão da rede da atenção 

básica. A administração direta estadual, mas sobretudo municipal, é levada pelos ínfimos 

recursos a ampliar, sem precedentes, o número de convênios e contratos de gestão, 

visando garantir a contratação rápida de profissionais, bem como o provimento de 

serviços a preços menores (NORONHA, SOARES, 2001; NOGUEIRA, 2010; BRASIL, 

2006a).   

  Esse movimento resultou na proliferação dos contratos precários de trabalho, quer 

seja de vinculação direta ou indireta, por meio dos contratos de gestão à administração 

pública ou no caso dos serviços de média e alta complexidade, por exemplo, a expansão 

dos leitos privados e das parcerias públicas não-estatais e filantrópicas, refletindo também 

sobre as modalidades de vínculo. (NORONHA, SOARES, 2001; NOGUEIRA, 2010). O 

quadro a seguir reflete a diversidade das modalidades de vínculo dos servidores da saúde 

no país, (BRASIL, 2006a, p.20). 
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Quadro 6. Trabalhadores de saúde, ativos, da administração direta estadual por 

modalidade de vínculos de trabalho segundo regiões. Brasil, 2004. 

 

A descentralização e ampliação do sistema de saúde também ocorreu no âmbito 

da média e alta complexidade (serviços hospitalares e ambulatoriais), e é possível ser 

comprovada, por exemplo, a partir da evolução do número de leitos e de empregos 

médicos nas três esferas de governo. 

Tabela 1. Brasil, 1992-2005: evolução do número de leitos hospitalares e de empregos 

médicos nas três esferas de governo (NOGUEIRA, 2010, p. 27).  

 

Constata-se a partir da tabela a efetividade do processo de descentralização. No 

entanto, assim como na atenção primária, observa-se o aumento concentrado na 

ampliação dos leitos privados de internação como tendência na maior parte dos estados 
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brasileiros. A tabela abaixo sintetiza essa situação no ano de 2009 (NOGUEIRA, 2010, 

p. 30): 

Tabela 2. Leitos públicos e privados de internação. Brasil e regiões, outubro 2009:  

Fonte: (NOGUEIRA,2010, p.30). 

Assim, ainda que tenha havido priorização da promoção de leitos públicos na 

região Norte do país, a tendência geral foi de incentivo ao setor privado, com destaque 

para região sudeste, sul e nordeste. Em 2009, o setor privado passou a ser responsável por 

cerca de 65% dos leitos de internação em todo país.   

  Essas mudanças na estrutura de oferta de serviços ao âmbito da média e alta 

complexidade, destaca-se pela criação e expansão das fundações privadas e entidades sem 

fins lucrativos de atuação no setor saúde (BAHIA, 2010). O quadro a seguir explicita esse 

crescimento:  
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Quadro 7. Fundações privadas e associações sem fins lucrativos de saúde segundo 

período de fundação. IBGE 1970-2005. 

Fonte: (BAHIA, 2010, p.125). 

Salienta-se, que os leitos públicos variam muito quanto à sua capacidade de 

atendimento, que envolvem a prestação e serviços nas unidades mistas (atendimento 

ambulatorial e poucas internações), até unidades hospitalares de grande porte (superiores 

a 300 leitos). Em geral, dividem-se entre atendimento especializado (unidades que 

admitem pacientes de uma única especialidade); atendimento com especialidades 

(admitem pacientes em diversos serviços e enfermarias especializadas); e atendimento 

geral para serviços clínicos e cirúrgicos (sem distinção organizacional de especialidade),  

ressalta-se  que a maior parte desses hospitais, corresponde às tradicionais maternidades 

, as quais, em geral tem pequeno porte, baixo grau de complexidade tecnológica e muitas 

vezes sequer contam com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para recém nascidos, 

segundo (NOGUEIRA, 2010).   

  Segundo Nogueira (2010) o SUS hoje, é composto por quatro subsistemas de 

atenção, heterogêneos e relativamente independentes, que seguem vinculados com 

poucas modificações aos subsistemas preconizados na reforma, a saber: 1) Hospitais e 
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ambulatórios (atendimento média e alta complexidade); 2) Maternidades e pequenos 

hospitais de atendimento geral; 3)Serviços de urgência e emergência, ambulatoriais ou 

hospitalares (excluindo os Serviços de Atendimento Móvel (SAMU) e imediato de 

urgências); e 4) Os serviços da atenção básica ou primária de saúde (incluindo-se o PSF).  

  Esperava-se que a implementação dos subsistemas trazidos na reforma 

administrativa da saúde, bem como os equipamentos a eles relacionados, atingiriam ao 

fim da aplicação da medida, resultados de eficiência administrativa na redução de gastos 

hospitalares e ambulatoriais aos cofres públicos considerando as medidas de 

flexibilização dos contratos de gestão e a competição no mercado, bem como resultaria 

na eficácia e qualidade nas ações assistenciais prestadas à população conforme apontava 

Bresser Pereira (1998 b).  

  Ocorre que, ainda que se considere a tendência “natural” aos custos mais elevados 

da atenção de média e alta complexidade, a expansão populacional e da rede de serviços 

de saúde desde 1998, verifica-se que no ano de 2006, as transferências de recursos para 

atendimentos de média e alta complexidade corresponderam  para os cofres do Ministério 

da Saúde, praticamente o dobro dos valores destinados às ações da atenção básica. Frise-

se que a produção da riqueza nacional (PIB), e a carga tributária também ampliaram-se 

ao longo desses anos (NOGUEIRA, 2010).   

  Tal constatação evidencia que mesmo promovendo a flexibilidade da gestão de 

média e alta complexidade aos serviços da iniciativa privada, os reflexos orçamentários 

não atenderam à redução de gastos previstos pela reforma, quanto à qualidade dos 

serviços de assistência hospitalares e ambulatoriais. E a partir desse marco inúmeras 

indagações podem ser feitas. Dentre elas, Reis (2010, p.105) destaca que o BM alegou 

que o maior desfaio enfrentado pelo SUS relacionava-se com “aumentar a eficiência e a 

efetividade na utilização dos recursos de saúde para conter a escalada dos custos”. No 
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entanto, o autor questiona se não seria a falta crônica de investimentos a responsável pela 

ineficiência do SUS. Em acordo com Reis, índices superiores de: 

[...] eficiência dos serviços de saúde não deveriam ser condicionados às 

restrições financeiras ou organizacionais do SUS, do mesmo modo que as 

filas de esperada em um sistema universal de saúde não justificam a 

restrição do acesso (REIS, 2010, p. 106). 

Assim, a melhora na eficiência hospitalar e ambulatorial deveria significar, 

na verdade, reconhecimento e exigência de mais recursos.   

  No que tange à qualidade da assistência hospitalar e ambulatorial, indaga-

se de quem seria a responsabilidade, pela manutenção de indicadores ainda que 

tenham diminuindo lentamente nas últimas décadas  altíssimos de mortalidade 

neonatal e mortalidade materna; apontados por (NOGUEIRA, 2010) 

principalmente na avaliação da assistência prestada pelos serviços hospitalares e 

ambulatoriais do subsistema 2 (serviços de maternidades e pequenos hospitais de 

atendimento geral) que abrange unidades públicas e privadas conveniadas. O risco 

de asfixia ou hipóxia intraparto, ainda é quase nove vezes maior em crianças 

brasileiras do que americanas (REDE INTERAGERENCIAL DE 

INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE, 2009).    

  O quadro a seguir descreve os investimentos per capita do Ministério da 

Saúde desde 1995 até 2008. Ainda que o mesmo não retrate os repasses de 

investimentos proporcionais e de verbas vinculadas ao Subsistema de Entrada ou 

Controle e Subsistema de Referência Ambulatorial ou Hospitalar – atenção 

primária ou média e alta complexidade- verifica-se que o investimento em saúde 

seguiu sendo escasso e manteve-se na média anualmente, mesmo com o aumento 

populacional e da rede de serviços de saúde.   
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Quadro 8. Gasto per capita em saúde em valores corrigidos. Ministério da Saúde: 1995-

2008.  

Fonte: (CARVALHO, 2010, p. 58). 

Portanto, constata-se que os objetivos esperados pela reforma administrativa na 

saúde, no âmbito hospitalar e ambulatorial, no que toca à qualidade e redução dos custos 

de serviços prestados seguiu aquém do que o esperado. Elenca-se como possíveis 

explicações ora concorrentes, ora acumulativas na opinião dos diferentes autores 

(NORONHA, SOARES, 2001; COHN, 2010; NOGUEIRA, 2010; CARVALHO, 2010; 

REIS, 2010; BAHIA, 2010):   

  1) O sub financiamento crônico ao longo das décadas, acompanhado 

proporcionalmente pela expansão prioritária desses recursos aos serviços privados, 

público não-estatais e filantrópicos nesse ramo de atenção, representou maior apropriação 

e lucro do setor privado sem os devidos níveis correspondentes de qualidade na prestação 

de serviços.   

  2) A concorrência no mercado de serviços hospitalares e ambulatoriais 

desfavoreceu os equipamentos públicos estatais, ao mesmo tempo que fortaleceu os 
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serviços privados e as “formas de privatização por dentro” por meio dos contratos de 

gestão. Somado a esse processo, ampliou-se a contratação indireta de servidores da saúde 

nos equipamentos públicos. O sucateamento dessas instituições, combinadas com a 

vinculação precária dos servidores da saúde, contribuiu para manutenção da baixa 

qualidade.  

  3) A fragmentação central e operacional da atenção à saúde trazida pela reforma 

administrativa, teria gerado a fragmentação entre os subsistemas de “Entrada e Controle” 

e “Referência Hospitalar e Ambulatorial”. O alto custo e a baixa qualidade, refletem-se 

como produto da fragmentação entre os subsistemas.  

1.3.4. As Expectativas dos Anos 2000 e o “Programa de Desprecarização do 

Trabalho no SUS”.   

Sabe-se que um dos principais determinantes da ocupação dos bens e serviços do 

setor público está baseado na disponibilidade orçamentária para custeio e investimento. 

Os primeiros anos do governo Lula, em especial o ano de 2004, é marcado por um cenário 

forte de crescimento econômico. Essa situação permitiu uma fase de expansão do quadro 

de pessoal da administração federal, ainda que condicionado à preservação da orientação 

fiscal, ao lado da manutenção do câmbio apreciado e do combate à inflação pelo regime 

de metas - heranças estas do governo FHC e mantidas nos governos Lula (NOGUEIRA, 

2010).  Optou-se, então, pela reabertura dos concursos públicos dirigidos para pessoal 

permanente e temporário em áreas prioritárias, incluindo as carreiras estratégicas e as 

agências reguladoras. Como objetivo adicional incluía-se a substituição dos chamados 

“terceirizados” (contratados informais de cooperativas e entidades privadas e contratados 

via agências internacionais) por servidores públicos concursados (NOGUEIRA, 2010).   

  O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por sua vez, 
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encarrega-se de formular novas bases para autonomia gerencial da administração pública 

indireta, tendo apresentado um projeto específico em torno da figura jurídica da fundação 

pública de direito privado (Fundação Estatal), (NOGUEIRA, 2010). As mudanças nas 

diretrizes de administração pública e de política de pessoal, entre os governos FHC e 

Lula, podem ser observadas no quadro abaixo, conforme (NOGUEIRA, 2010, p. 245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9. Governo FHC e Lula: principais diretrizes nos campos da administração 

pública e das políticas de pessoal. Brasil, 2009. 



58 

 

 

No entanto, ainda que tenha havido crescimento do estoque total de ativos entre 

2003 a 2010, tais números foram inferiores aos registrados em 1991, assim como dito 

anteriormente, a responsabilidade da política previdenciária sobre a concentração total de 

servidores ativos também influiu no período, particularmente nos anos de 1991, 1995, 

1998 e 2003 – quando ocorrem as votações de reformas previdenciárias, conforme 

observado por (NOGUEIRA, 2010, p. 246). Isto pode ser verificado no quadro: 

Quadro 10. Evolução anual do estoque de ativos (militares e servidores civis), das 

aposentadorias e dos admitidos por concurso público na administração federal. Brasil, 1991 a 

2010: 
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Apesar de verificar-se um número crescente de ativos desde 2003, e a despeito 

dos acordos firmados entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União (TCU) 

por meio de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) visando reverter as formas de 

contratação precárias, tais números nunca foram suficientes para atingir as expectativas 

de acabar com o vínculo precário, desrespeitando, assim, o princípio da legalidade da 

ação do Estado (NOGUEIRA, 2010). O quadro a seguir revela a evolução dos vínculos 

de trabalho na administração pública, nos setores público e privados da economia 

brasileira: 
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Quadro 11. Evolução dos vínculos de trabalho nos setores público e privado da 

economia. Brasil, 2003 e 2010: 

Fonte: (NOGUEIRA, 2010, p .248). 

Constata-se que o aumento dos vínculos do setor público de saúde foi menor que 

no setor privado.  A soma dos vínculos nas três esferas públicas, comparados ao total dos 

vínculos formais da economia diminuiu de 25,2% para 21,8%. Da mesma forma, a taxa 

de crescimento da ocupação da administração pública (25,2%) é inferior à taxa do 

conjunto do setor privado (58,6%) e dos vínculos das entidades sem fins lucrativos 

(28,1%). Em 2010, os três setores da administração pública acumulavam 21,8% do total 

de vínculos, contra 76,3% de vínculos do setor privado (NOGUEIRA, 2010). 

  Portanto, o aumento dos vínculos no setor público - com destaque para o setor 

municipal onde concentram-se ocupações de psicólogos, professores, fisioterapeutas, 

enfermeiros, advogados não foram exorbitantes (NOGUEIRA, 2010), e tampouco 

conferiram preponderância dos vínculos na administração pública, frente aos demais 

setores da economia. 
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Visando aprofundar as compreensões do conceito de vínculo precário de trabalho, 

na visão do Ministério do Público e, subsequentemente, desse conceito desenvolvido a 

partir das diretrizes do Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS 

(DesprecarizaSUS), observa-se as seguintes definições corroboradas por Nogueira: 

O setor público é constituído pelos que mantém vínculo institucional direto 

e indireto com a administração pública. O vínculo direto corresponde ao 

pessoal militar, aos estatutários e não estatutários (celetistas ou informais). 

(...) O vínculo indireto resulta das relações contratuais criadas pelas 

instituições de Estado com entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, 

que colaboram para o alcance de suas funções. Origina-se por meio de 

empresas que fornecem mão de obra para serviços gerais (copeiros, 

serventes, etc.), bem como pela interveniência de fundações de apoio, 

organizações sociais e entidades similares que compões o setor “público 

não-estatal”, segundo nomenclatura da Reforma Administrativa de Estado 

1995 (NOGUEIRA, 2010, p. 247). 

  

Considerando tais formas de inserção no serviço público, o vínculo precário de 

trabalho é entendido para o Ministério Público, como:  

O contrato de trabalho para prestação de serviços finais de uma dada 

instituição é considerado irregular pelo Ministério Público (MP) sempre 

que contraria a norma constitucional que requer a admissão por intermédio 

de concurso público. Nesse caso, a categoria de informalidade ou 

precariedade do trabalho não implica necessariamente a não observância 

dos direitos do trabalhador, mas sim, condição que contraria o princípio da 

legalidade da ação do Estado. (NOGUEIRA, 2010, p. 247) 

 

Durante o primeiro ano do governo Lula, em 2003, foi criado no Ministério da 

Saúde a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES). A secretaria 

tinha como uma de suas atribuições a instituição de diretrizes nacionais da política de 
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recursos humanos em saúde, baseada na valorização de estratégias de investimentos 

técnicos, políticos e financeiros para qualificação da gestão. (VIEIRA, 2014; 

PIERANTONI et al., 2008).   

  A secretaria estrutura-se com dois departamentos, a saber: Departamento de 

Gestão da Educação na saúde (DEGES) e Departamento de Gestão e Regulação do 

Trabalho em Saúde (DEGERTS).  Caberia ao DEGERTS, construir um novo arcabouço 

para a gestão do trabalho, de modo a elaborar, propor e incentivar políticas de gestão, 

planejamento e regulação da força de trabalho, assim como, dar suporte e qualificação às 

equipes gestoras estaduais e municipais. (VIEIRA, 2014; MACHADO; LEMOS; 2012; 

MOYSES, 2010).   

  O Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS 

(DesprecarizaSUS) é criado, então, pela Portaria nº 2.692 GM/MS de 23 de dezembro de 

2004, sob responsabilidade da SGETS e instalado em 07 de abril de 2004 com as 

seguintes responsabilidades: 

 Fixar diretrizes e cronograma para o recadastramento nacional dos 

trabalhadores em situação precarizada, conforme anteriormente definido; 

 Definir um modelo de cadastro único/mínimo (que poderá ser adaptado 

de acordo com as necessidades e interesses locais), a ser aplicado em todo 

o país;  

 Monitorar as formas de substituição do trabalho precarizado nas três 

esferas de governo: federal, estadual e municipal; 

 Dimensionar e estimular a realização de concurso público nas três 

esferas de governo, em cumprimento aos princípios constitucionais, bem 

como ao preconizado nas resoluções das últimas Conferências Nacionais 

de Saúde e nas Conferências Nacionais de Recursos Humanos; 

 Realizar levantamento da situação dos trabalhadores em situação 

precarizada, quanto às formas de inserção e vínculos existentes; estudar a 

viabilidade das formas alternativas de contratação, quando for o caso, e as 
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circunstâncias requeridas, tendo em conta a política de preservação do 

emprego e da renda dos ocupados no setor; avaliar os impactos financeiros 

das medidas propostas e as repercussões na Lei de Responsabilidade 

Fiscal;  

 Monitorar as decisões judiciais e ou acordos extrajudiciais a esse 

respeito, buscando formular alternativas para superar os possíveis entraves 

legais e fiscais; 

 Induzir, por meio da cooperação com os entes federados, uma nova 

concepção de relações estáveis de trabalho, substituindo as relações 

precárias e informais, com compromisso de valorizar o trabalho e melhorar 

o acesso e a qualidade do atendimento aos usuários do SUS; 

 Propor mecanismos de financiamento pelo governo federal que 

estimulem as formas legais e desprecarizadas de relação de trabalho no 

SUS, com especial ênfase na organização das equipes de Saúde da Família; 

 Valorizar e divulgar iniciativas adotadas na gestão do trabalho do SUS, 

que dignificam o trabalho humano e a melhoria consequente dos serviços 

de saúde no país, com enfoque multiprofissional; 

 Apoiar e estimular a criação de Comitês Estaduais e Municipais de 

Desprecarização do Trabalho no SUS e elaborar políticas e formular 

diretrizes para a desprecarização do trabalho no SUS (BRASIL, 2011, p. 

109-110). 

O quadro que se segue destaca as ações desenvolvidas para desprecarização 

dos vínculos de trabalho no SUS. 

Quadro 12. Ações para desprecarização dos vínculos de trabalho. 
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Fonte: (BRASIL, 2006a, p. 21). 

 Observa-se que o plano de cargos, carreiras e salários no SUS volta à cena entre 

as principais estratégias do governo federal. Essa medida é complementar à criação do 

Comitê Nacional Interinstitucional de Desprecarização do Trabalho no SUS, que entre 

outras coisas, tem como objetivo a elaboração de políticas e diretrizes para 

desprecarização do trabalho no SUS e estímulo à realização do concurso público.  

  A partir de tais pressupostos, o Comitê Nacional Interinstitucional de 

Desprecarização do Trabalho no SUS (CNIDTS) publicou uma cartilha de “perguntas e 

respostas” sobre o tema da desprecarização do trabalho no SUS, em que a situação de 

trabalho precário, é entendido: 

Relacionado aos vínculos de trabalho no SUS que não garantem direitos 

trabalhistas e previdenciários consagrados em lei, seja por meio de vínculo 

direto ou indireto. [...] E mesmo que o vínculo seja indireto, é necessário 

garantir o processo seletivo e, sobretudo, uma relação democrática com os 

trabalhadores. [...] Inclui-se, para as entidades sindicais que representam 

os trabalhadores do SUS, o trabalho precário na ausência de concurso 
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público ou processo seletivo público para cargo permanente ou emprego 

público no SUS (BRASIL, 2006a, p. 13). 

 

Apesar dessa definição, há um longo e rico debate na literatura sobre os conceitos 

de trabalho precário. Situa-se nesse capítulo a definição do MP e do programa 

DesprecarizaSUS. No entanto, é possível realizar inúmeras problematizações acerca dos 

conceitos.  Por exemplo, (NOGUEIRA et al, 2004), considerar como trabalho precário 

aquele que legalmente não atende à observação do critério do processo seletivo ou 

concurso público na administração pública, donde decorrem atos de improbidade 

administrativa, e perda de direitos trabalhistas e sociais.   

  Os contratos de prestação de serviços estabelecidos entre a administração pública 

com cooperativas ou empresas terceirizadas representam a maioria dessas situações 

(NOGUEIRA et al, 2004). A ausência ou inobservância dos critérios de legalidade, 

moralidade, impessoalidade e publicidade, exigidos aos concursos públicos para pessoal 

de tais contratadas, ferem a legalidade da ação de Estado, e portanto, representam um ato 

jurídico nulo. Assim: 

[...] os direitos de um trabalhador celetista sem concurso não podem ser 

plenamente arguidos em tribunal, já que o contrato que lhe deu acesso ao 

serviço público é juridicamente nulo, tanto quanto um contrato sem 

carteira de trabalho assinada (NOGUEIRA et al, 2004, p. 15). 

Portanto, não é possível, segundo (NOGUEIRA et al, 2004), desprecarizar o 

trabalho no SUS passando um vínculo de trabalho precário (por irregularidade 

administrativa) a uma situação de plenos direitos do trabalhador, mediante a correção da 

irregularidade. E apenas a entrada regular ao serviço público, por meio de concurso 

público nos termos da lei, poderia regularizar o vínculo.   

  Essa ponderação é significativa e pertinente no que toca o limite das ações do 
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programa, uma vez que nessa concepção as ações do programa restringem-se a auditar as 

formas de vínculo; propor processos seletivos simplificados às carreiras permanentes e 

ao PACS, além de propagandear o concurso público e estruturar as carreiras no SUS.   

  Não foram observadas, na revisão bibliográfica sobre o programa, sistematizações 

a respeito da auditoria dos vínculos precários até então estabelecidos, tampouco das 

medidas pertinentes em tais situações.  Soma-se a esse fato a constante justificativa para 

não revisão desses contratos baseada na desproteção trabalhista e social que sofreriam 

esses trabalhadores, quando na verdade há brechas e interpretações variadas na legislação 

para que direitos mínimos possam ser concedidos, respeitando a legalidade da ação de 

Estado (NOGUEIRA et al, 2004).   

  A abordagem específica das diretrizes nacionais para o estabelecimento do Plano 

de Cargos, Carreiras e Salários no SUS formulada pelo CNIDTS em 2006, bem como os 

resultados da aplicação e experiência do programa nos últimos anos serão aprofundados 

a partir da realidade concreta do município em estudo e na discussão de resultados dessa 

pesquisa. No próximo capítulo será aprofundada à discussão do conceito de precarização 

do trabalho na saúde explanada inicialmente aqui pelas visões do Ministério Público, e 

do Desprecariza SUS. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

A Precarização do Trabalho na Saúde 

  No capítulo anterior, tendo como pano de fundo a reforma administrativa de 

Estado, seus efeitos sob o processo de flexibilização das relações de trabalho e suas 
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relações com a ideologia neoliberal. Buscou-se contextualizar o cenário de 

implementação do SUS; a situação da força de trabalho no setor público, em especial na 

saúde e, apresentar as circunstâncias que justificaram a criação do “DesprecarizaSUS” e 

suas principais ações, entre elas a implementação dos PCCS.   

  Pretende-se nesse capítulo apresentar ao leitor, de maneira mais aprofundada, as 

questões relativas às concepções/compreensões acerca do processo de precarização do 

trabalho na saúde, buscando compreender sua natureza e especificidades, bem como 

demarcando possíveis referenciais relativos à precarização. 

2.1. A visão de precarização do trabalho adotada no programa “DesprecarizaSUS” 

do Ministério da Saúde 

 Compreender o processo de precarização do trabalho no setor público no Brasil, 

seu surgimento, as matrizes teóricas que sustentariam tal objeto e suas particularidades, 

devido à sua complexidade, demandaria um trabalho específico dedicado a esse fim, o 

que não é objetivo dessa pesquisa. Assim, nesse item sistematizamos alguns conceitos do 

que poderia conformar o trabalho precário na administração pública e eventualmente um 

processo de precarização do trabalho, mesmo que ainda não diretamente relacionados ao 

processo de trabalho na saúde.   

  Em revisão bibliográfica dos materiais que foram produzidos sob a constituição 

do programa “DesprecarizaSUS”, leva-se em consideração como cenário geral para o 

processo de precarização do trabalho a relação estabelecida no mundo. Nas duas últimas 

décadas, às mudanças na forma de organização do trabalho, sua estrutura, funcionamento 

e distribuição no espaço. Sendo que a desregulamentação dos mercados de capitais e do 

trabalho, a liberação de controles das trocas e de fronteiras para os fluxos de capitais e a 

diminuição do poder de intervenção do Estado sobre a economia são fatores 
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determinantes e significativos. Além da existência de políticas públicas que busquem 

reverter as consequências negativas para as condições de vida e trabalho dos assalariados, 

demonstram o reconhecimento da questão (NOGUEIRA et al, 2004).  

  Em pesquisa de revisão bibliográfica sobre o limite das noções de precarização o 

mesmo autor problematiza sobre as diferentes noções de precarização, elencando três 

noções mais comuns de precariedade e informalidade, quando: 

a) Caracteriza uma situação de déficit ou ausência de direitos de proteção 

social; b) Decorre de uma instabilidade do vínculo do ponto de vista dos 

interesses dos trabalhadores; c) Estaria associada a condições de trabalho 

de determinados setores da economia que criam vulnerabilidade social 

para os trabalhadores aí inseridos (NOGUEIRA, et al, 2004, p. 4).  

 

Assim, segundo o autor, a primeira noção refere-se à precariedade como 

desproteção social do trabalho, sendo ausentes os direitos clássicos dos trabalhadores 

afirmados na legislação trabalhista e na legislação da seguridade social. A segunda é 

compreendida tanto na dimensão da desproteção social, como à situação de menos 

direitos e benefícios decorrentes de um contrato de tempo determinado, mas 

principalmente pela instabilidade sentida pelo trabalhador que possui um contrato 

temporário. A última, baseia-se na ideia de informalidade do trabalho cunhada pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que aponta como vulnerabilidade social a 

realidade dos trabalhadores que situam-se em postos de trabalho cujo contingente é 

inferior a seis trabalhadores o que poderia acarretar empregos facilmente destruídos por 

falta de vigor de determinados ramos da economia (NOGUEIRA et al, 2004).   

  Vale acrescentar, que o conceito de vulnerabilidade social do trabalhador é 

definido pela OIT como sendo “[...] um estado de elevada exposição a determinados 

riscos ou incertezas, combinado com uma capacidade diminuída para se proteger ou 
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defender-se deles e para fazer frente a suas consequências negativas [...]” (NOGUEIRA 

et al, 2004, p. 5), devendo-se sempre compreender, o nível de proteção do trabalhador de 

acordo com sua situação no mercado de trabalho para caracterizar assim a situação de 

vulnerabilidade.  

  Essa noção de precariedade do trabalho produzida pela OIT, não responderia a 

uma:  

[...] certa noção geral de precariedade, de acordo com o grau de proteção 

legal, em termos de obediência a direitos sociais e trabalhistas, ou com o 

grau de estabilidade ou continuidade da relação de trabalho, 

independentemente do setor da economia em que se insere (NOGUEIRA 

et al, 2004, p. 6). 

Nota-se que o autor corrobora outros estudos que se referem à noção de 

precarização social do trabalho exclusivamente como degradação da condição salarial da 

força de trabalho e, por vezes, sua forma de inserção, e ausência de direitos trabalhistas. 

  No que diz respeito a noção de precariedade do trabalho na administração pública, 

(NOGUEIRA et al, 2004), refere-se à existência de quatro regimes de trabalho vinculados 

a leis normativas específicas, sendo eles: estatutário (regido pelo Regime Jurídico Único 

(RJU), conforme a lei nº 8.112, de 11/12/90);  celetista (regido pela Consolidação das 

Leis do Trabalho e reintroduzido pela Emenda Constitucional Nº 19, de 04/06/98 como 

emprego público); especial (contratados por tempo determinado em função excepcional 

de interesse público, conforme prevê a lei Nº 8.745, de 09/12/93), e cargos comissionados 

ou de livre provimento  que abarcam servidores não efetivos, livremente nomeados pelas 

autoridades.   

  Ainda de acordo com o autor, qualquer tipo de trabalho regular na administração 

pública, de acordo com as leis vigentes, seria “[...] trabalho socialmente protegido e dele 
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se pode dizer que jamais é precário [e o que configura] ...déficit de proteção social, (ou 

seja, são “precários”) decorre da criação de um vínculo irregular de trabalho pelos 

gestores públicos.” (NOGUEIRA et al, 2004, p. 12). Sua forma predominante, refere-se 

à desobediência por parte dos gestores, quanto ao requisito constitucional de contratação 

por meio de concurso ou seleção pública, qualquer que seja a modalidade de remuneração 

adotada pelo gestor, usando os recursos públicos de que dispõe. Ressalte-se, ainda, que 

tais contratos são nulos do ponto de vista jurídico da ação de Estado, do que, por sua vez, 

decorre a nulidade de direitos frente a um contrato classificado desde sua improbidade 

administrativa.   

  Nogueira (2004) narra as noções da precariedade na administração pública 

vinculados essencialmente à categoria exposta acima. Ainda que não exclua os 

componentes das condições de vida e trabalho como fator relevante a condição de 

vulnerabilidade dos trabalhadores, em consonância com os manuais e diretrizes do 

“Desprecariza SUS”, vai discorrer sobre quais seriam os limites e alcances das políticas 

de “desprecarização do trabalho” na administração pública vinculados às consequências 

decorrentes de um ato de Estado juridicamente nulo. Daí decorrem argumentações em 

seu estudo, quanto às formas mais comuns de irregularidades dos processos seletivos e as 

possíveis discussões jurídicas para a garantia mínima de direitos aos trabalhadores nessas 

condições. 

Essa exposição inicial é importante porque nela baseiam-se as diretrizes e ações 

do “Desprecariza SUS” e consequentemente a orientação aos PCCS, vinculadas 

centralmente a esse aspecto da “desprecarização” relativa à observância de ingresso na 

carreira por meio de processo seletivo público.   

  Tomando como pressuposto o cenário expresso no primeiro capítulo e a hipótese 

desta pesquisa que considera que a reforma administrativa do estado na saúde não 
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modificou apenas a situação da força de trabalho, mas também que essa restruturação 

teria produzido efeito direto no processo de trabalho em saúde e daí decorriam diferentes 

abordagens para identificar a precarização e as possíveis ações de “desprecarização”, 

dentre elas os PCCS, considerou-se limitada a matriz teórica adotada por (NOGUEIRA 

et al, 2004) para caracterizar a precarização do trabalho no setor público, bem como sua 

“desprecarização, exclusivamente vinculada à observância do processo seletivo público 

e, por conseguinte, à garantia da proteção social dos trabalhadores.” 

  Diante disso, procurou-se outros autores que pesquisassem a temática do trabalho 

em saúde, sendo que os autores contemporâneos com abordagens relativas à “natureza” 

do processo de trabalho em saúde trouxeram poucas contribuições quanto aos critérios 

relativos ao processo de precarização do trabalho em saúde. (AYRES, 2004 CECÍLIO, 

2006; MERHY, 2002; 2005;). Diante disso, recorreu-se aos estudos e publicações dos 

autores clássicos da Saúde Coletiva que trabalharam com conceitos de processo de 

trabalho em saúde, para podermos traçar referenciais sobre o que seria sua precarização. 

  

  Assim, adotou-se como referencial teórico central para esse capítulo os estudos de 

Mendes Gonçalves (1991, 1992); Donnangelo (1975) e Cordeiro (1981) disponíveis para 

consulta nas bibliotecas da área de Saúde Pública e de Medicina; e, secundariamente o de 

Arouca (1975) hoje disponível em formato eletrônico. Frise-se que os autores citados 

vinculam-se ao referencial marxiano; sendo que Arouca (1975) agrega a este referencial 

a abordagem da “arqueologia do saber” (FOUCAULT, 1972).   

2.2. O Processo de Trabalho e a Formação de Necessidades. 

 Para compreendermos a abordagem de Mendes Gonçalves (1992) sobre o 

processo de trabalho em saúde, faz-se necessário elucidar algumas questões relevantes. 
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Para o autor, assim como seus pares supracitados, que foram pesquisadores de destaque 

na década de 1970 e 80, contribuindo com estudos pioneiros sobre a prática médica e as 

influências das relações capitalistas na produção do cuidado, era importante localizar o 

trabalho em saúde como uma prática social e, como tal, não-neutra, com sentidos dotados 

de indissociável relação aos modos de reprodução da vida dos homens, sendo a mesma, 

diretamente afetada por valores e necessidades sócio e historicamente determinadas. 

  Assim, a noção e a crítica de Mendes Gonçalves (1992) ao trabalho em saúde que 

pode ser vista como mais desvinculada da noção de trabalho em geral -por envolver 

atividades distintas ao trabalho industrial, por exemplo, por serem mais livres e criativas, 

de cunho mais intelectual, e menos conectadas às exigências materiais que vinculam o 

trabalho a algo pesado, sofrido -, orienta sua análise na busca por compreender as 

características mais fundantes do trabalho em saúde. Dessa forma, Mendes-Gonçalves 

(1992) inicia seu estudo dividindo-o em quatro momentos, a saber:  1) Os fatores 

envolvidos no processo de trabalho humano balizado no materialismo histórico e dialético 

e utilizando o raciocínio do “abstrato ao concreto”; 2) A sequência dos diferentes tipos 

de necessidades que movem os processos de trabalho dos homens; 3) A descrição do 

processo de trabalho em saúde a partir das diferentes necessidades socialmente 

determinadas; 4) A problematização do processo de trabalho em saúde sob o capitalismo, 

apontando perspectivas de discussão. Aqui, serão feitas breves colocações gerais relativas 

aos itens um e dois, mais consideramos aquelas pertinentes à compreensão dos itens três 

e quarto, mais relacionados diretamente aos objetivos desse capítulo, ou seja, descrever o 

processo de trabalho em saúde e citar possíveis referencias de precarização.  

  De início cumpre apontar que o trabalho humano é o marco inicial para que se 

possa analisar a realidade sob a perspectiva marxista, uma vez que é por meio da atividade 

consciente do homem e do emprego de energia, que este transforma a natureza desde suas 
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origens, visando criar meios e instrumentos para satisfazer suas necessidades e, a partir 

daí, as diferentes formas de relacionar-se com as condições de trabalho e seus produtos 

determinam, também, diferentes relações sociais e de reprodução da vida entre os homens 

nas diferentes sociedades, que influenciarão a maneira como os homens vivem e adoecem 

(MENDES GONÇALVES, 1992; LAURELL, 1976, 1995; CAMPOS, BATAIERO, 

2007; PAIM, 2008; SOARES, 2005).  

  Para tais autores, o homem é uma parte que compõe a natureza. É na própria 

natureza que se diferencia e desenvolve logo, sua essência é natural, cabe a ele efetivar 

suas potências imanentes à natureza à qual pertence (como parte que pertence ao todo). 

“Se o todo não é anterior nem exterior às partes que o compõem, portanto a natureza se 

desenvolve e diferencia no homem, ou em outras palavras, sua essência é ser natureza 

humanizada.” (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 5).   

  Essa afirmação é importante para compreendermos que o homem, na perspectiva 

teleológica, entendida aqui como a capacidade de produzir sua própria trajetória histórica, 

diferencia-se das demais partes que compõem a natureza e que estabelecem com o todo 

uma relação de causalidade; tão pouco isso quer dizer que a parte (homem) seja capaz de 

contrariar a legalidade causal (em condições dadas) presente no todo (natureza). Assim, 

é estabelecida uma relação dialética entre parte e todo.   

  O que diferenciaria a teleologia humana da teleologia animal é a capacidade do 

homem em busca de satisfazer suas necessidades, observar e interpretar ou codificar os 

distintos eventos casuais presentes na natureza e utilizá-los de forma a favorecer seus 

processos de trabalho e, a partir de sua observação e do uso da razão, o homem consegue 

apreender uma certa parte da natureza, que ainda não é um objeto, mas que o homem lhe 

emprega um certo resultado em potencial. (MENDES GONÇALVES, 1992). 

  Assim, em uma tentativa de representação, o homem que sente necessidade de 
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comer e que alguma vez experimentou um fruto caído do chão, observou um evento 

casual da queda do fruto de uma árvore devido ao choque de algum objeto, por exemplo 

uma pedra que se desprendeu de uma rocha. A fruta na árvore, que era apenas mais uma 

parte da natureza, assim como o próprio homem, deixa de ser um “objeto natural” e passa 

a ser um “objeto dotado de qualidades”, entre elas um fruto a ser comido. Assim o homem 

atribui em sua mente um determinado projeto de trabalho, que envolve agora como 

“objeto de trabalho” a fruta que pode ser derrubada, e utilizando a pedra como 

instrumento de trabalho para efetivar sua ação, isto é, derrubar a fruta para satisfazer suas 

necessidades comendo a fruta (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Esse simplório exemplo mostra os dois principais diferenciais da razão humana, 

pois ela é capaz de esquadrinhar e esquartejar parte da natureza, a partir do conhecimento 

sobre ela, delimitar a partir daí “objetos de trabalho”. Ademais, dotados de finalidades os 

homens são capazes de projetar em sua mente e executar separadamente, seu projeto de 

trabalho transformando o “objeto de trabalho” em um novo produto (MENDES 

GONÇALVES, 1992).   

  Pois bem, esse homem guarda consigo a compreensão da pedra visando reutilizá-

la. Os instrumentos de trabalho atendem ao homem, pela sua função ou valor de uso, mas 

principalmente porque são experiências próprias obtidas a partir do seu processo de 

trabalho e que estão orientadas para novos processos de trabalho e não apenas para 

satisfazer certos carecimentos imediatos básicos, como alimentar-se (MENDES 

GONÇALVES, 1992).   

  Portanto, podemos compreender a forma pela qual o trabalho do homem não 

contraria a causalidade, mas deve aplicar sua energia no intuito de [...] superar as 

determinações naturais puras, essa energia consista portanto no conjunto de qualidades 

humanas naturais, que podem ser ativadas para se obter transformações, designada força 
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de trabalho.” (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 9) Esta, por sua vez, é composta de 

energias mecânicas e intelectuais e sua atividade coordenada intelectual e 

mecanicamente, quando movida por uma finalidade chama-se trabalho. Assim, “[...]o 

homem aparece como produto e criador da natureza através do processo de trabalho, e 

como produto e criador do processo de trabalho através da natureza.” (MENDES 

GONÇALVES, 1992, p. 14). O trabalho transforma o todo e suas partes: 

O trabalhador ampliado pelos instrumentos - a individualidade técnica -, 

ao repetir-se o ciclo terá incorporado a si a destreza adicional que resulta 

da prática; a natureza terá sido mais conhecida e suas potencialidades 

trazidas mais para perto do homem, além de carregar agora as cicatrizes 

do seu processo de humanização; o homem cujo carecimento houver sido 

satisfeito já não será mais o mesmo homem, mas um homem que pelo 

menos uma vez se satisfez; o carecimento que tiver sido satisfeito já não 

será tão pouco o mesmo, mas modificado pelo ato de consumo, terá sido 

diferenciado do projeto inicial e especificado (MENDES GONÇALVES, 

1992, p. 12). 

Logo, o sentido do “deve” empregado anteriormente à citação relaciona-se com o 

fato de que o homem em um processo de trabalho, que não depende tão somente da 

causalidade, mas de sua própria teleologia, pode reverter possíveis obstáculos, -

entendendo o “deve” em seu valor positivo-, e caminhar para efetivar não apenas um 

homem que vem a ser, mas o próprio “vir a ser” (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Explanados os componentes centrais do processo de transformação, deve-se 

compreender o homem, como ser naturalmente social, isto é, todos os carecimentos e 

finalidades que guiam os processos de trabalho são sínteses das relações, condições 

estabelecidas entre os indivíduos e uns por referência aos outros. Logo, o próprio processo 

de trabalho determina certa produção coletiva de objetos e instrumentos, mas sobretudo, 

a essência da sociabilidade humana, reside no fato de que é, segundo: 



76 

 

A base (no sentido do ponto de partida, de resultado anterior 

historicamente alcançado que a produção já encontra) e o resultado (no 

sentido de ponto de chegada) do processo de trabalho como re-produção 

ampliada do domínio das forças naturais, e na medida que tudo se constitui 

em produção e re-produção dos indivíduos (MENDES GONÇALVES, 

1992, p.15). 

Exposta brevemente parte dos componentes discorridos no parágrafo inicial resta-

nos pontuar as formas distintas da relação do trabalhador com os objetos e instrumentos 

de seu trabalho e da relação que esse estabelece com os resultados imediatos do processo, 

ou os seus produtos; para então caracterizarmos algumas questões mais gerais e 

avançarmos para compreender a formação das necessidades.   

  Os instrumentos de trabalho configuram-se como prolongamento físico e mental 

dos trabalhadores na direção das qualidades do objeto de trabalho e, assim, configuram-

se segundo (MENDES GONÇALVES, 1992) como de imediata e necessária ao processo 

de trabalho, sem o qual ele não se efetiva. Em relação aos resultados imediatos do 

processo, não ocorrem da mesma maneira.  

Transformados os objetos, os resultados, como nova objetivação dos 

instrumentos, dos objetos, e da atividade de trabalho, estes estão postos no 

mundo, sem que nada neles indique o processo de trabalho que os originou 

(MENDES GONÇALVES, 1992, p.15). 

Assim, não são imediatamente vinculados ao processo de trabalho, ainda que 

somente surjam devido à sua existência e, como já foi visto anteriormente, esses 

instrumentos exteriorizam-se e o seu consumo produtivo (sob nova forma de objetos e de 

novos instrumentos), ou improdutivo (satisfação imediata de carecimentos) dependem 

das relações socialmente estabelecidas entre os homens.   

  A base sobre a qual a essencialidade da sociabilidade humana encontra-se, 



77 

 

relaciona-se como dito acima com a produção, conformada entre os objetos e os 

instrumentos de trabalho. Significa que os homens “entram” no processo de trabalho e 

necessariamente alguma relação está firmada de distribuição prévia das condições do 

processo entre os homens envolvendo, entre tais, as condições de produção.  O homem 

pôde a partir do processo de socialização no capitalismo, gerar excedente de produtos, 

que frente às necessidades de consumo geraram, digamos, “excessos”. A apropriação, em 

um ato unilateral privada desses “excessos”, estabeleceu a desigualdade e a diferença 

entre os homens (MENDES GONÇALVES, 1992).   

  Assim, entende-se como divisão social do trabalho aquela estabelecida não mais 

pelos atributos naturais de sexo, idade, e assim por diante, mas pelas relações desiguais 

dos homens com as condições de produção, que manifesta-se na apropriação desigual dos 

resultados.  

[...] desigualdade nas condições objetivas da produção, geram diferenças 

como particularização de indivíduos, que sem perderem a genericidade, 

deixam de ter sua individualidade coincidindo imediata, extensiva e 

exclusivamente a ela (MENDES GONÇALVES, 1992, p.16).  

O modo de produção é, portanto, a maneira como relações sociais de produção e 

distribuição determinam o processo de trabalho, não devendo ser indiferentes à qualidade 

e à quantidade das forças naturais dominadas que nele atuam.   

Compreende-se que o conceito aponta para épocas históricas mais ou 

menos longas, em que a re-produção social, sem cessar de diferenciar-se 

de si mesma e acumular potencialidades para sua superação por outro 

‘modo’, mantém-se em sua estrutura (MENDES GONÇALVES, 1992, 

p.16).  
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Assim exposto, apreende-se abaixo um esquema gráfico proposto pelo autor que 

sintetiza esses principais conceitos gerais produzidos a partir obra de Marx, e de outros 

autores como Heller, Meszáros e Giannotti em relação ao trabalho em geral: 

 

 

Quadro 13. Processo envolvidos no trabalho humano. São Paulo, 1992. 

 

  Fonte: (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 17). 

É importante demarcar a limitação, na representação gráfica, de outros processos 

de trabalho que se retroalimentam mutuamente e que se trata apenas de um esquema que 

não relaciona, por exemplo, as influências do modo de produção. As carências satisfeitas 

são a síntese (não no sentido de soma) mas de abrangência da totalidade, da carência de 

Legenda: 

H/C- Homem Carência 

H/F- Homem dotado de finalidade 

          OT –Objeto de Trabalho 

T- Trabalho 

FT- Força de Trabalho 

F- Finalidade 

OT- Projeto de Trabalho 

P- Produto 

d- Distribuição 
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todos os homens, que participam de todos os outros processos de trabalho.   

  Portanto, entre os carecimentos dos homens, configura-se a própria necessidade 

de reproduzirem-se as relações sociais sob as quais os processos de trabalho ocorrem. E 

cada “[...] processo deve internalizar, através de mediações variavelmente complexas, 

mas sempre sustentadas pelos produtos, o conjunto de carecimentos presentes em cada 

estrutura sócio-histórica de re-produção do homem como ser natural.” (MENDES 

GONÇALVES, 1992, p. 17).   

  O autor aponta, ao longo do texto, o que se busca sistematizar na sequência, 

mediante algumas conclusões que se julga importantes para a problematização do 

trabalho em saúde, a partir das seguintes questões que serão retomadas, ou seja, a 

finalidade mostra-se como um elo de todo processo de trabalho humano e apresenta-se 

como uma síntese das relações. A perda dessa percepção resulta que:  

1. A compreensão que o carecimento, por vezes aqui chamado de necessidade, é 

anterior ao processo de trabalho e é socialmente-determinado, não se 

produzido unilateralmente dentro do processo de trabalho. 

2. Assim como a finalidade expressa-se inicialmente antes e fora do processo de 

trabalho, motivada pela carência, ela passa então a orientar o processo de 

trabalho entre os homens. 

3. A objetivação da finalidade ocorre independe do conteúdo de sua constituição.  

Assim relacionam-se consequências problemáticas aos itens, reciprocamente já que: 

1. O processo de trabalho não pode ser interpretado como posição de resultado, 

mas sim de um ciclo, dialético carência/processo de trabalho. 
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2. Sem se perceber sua finalidade anterior e constituindo o processo de trabalho, 

não se diferencia a teleologia humana da teleologia animal no emprego de 

energia. 

3. A última implica compreender que o homem é capaz de projetar em sua cabeça 

e executar o seu trabalho em etapas separadas; e portanto, desde que haja 

disponibilidade de instrumentos do trabalho como as máquinas, o trabalho 

humano restrito à sua dimensão de “atividade pura e simplesmente”, pode 

reproduzir-se sem que o projeto de resultado (       OT) esteja tensamente  e 

subordinando à vontade; o que vem a ser a base objetiva para específicas 

formas de alienação nas sociedades capitalistas contemporâneas. 

 Tratemos agora das necessidades. Para tal é preciso compreender que o conceito 

de “necessidades” situado anteriormente circunscreve-se na percepção que extrapola 

qualquer determinismo de carências “naturalistas” do homem. Esse homem por suas 

características como ser natural, que pelo seu processo trabalho busca de diferentes 

maneiras seus objetos de trabalho, seus instrumentos, os produtos e a si mesmo, gera 

evidentemente respostas às suas necessidades que não podem senão mudar e desenvolver-

se. Isso porque o homem, diferentemente dos demais seres vivos, possui certos “poderes” 

que o caracterizam como humano, entre eles, o de ser um ser que para reproduzir-se 

enquanto humano precisa, necessariamente, possuir uma postura ativa perante a natureza; 

respondendo as suas necessidades com trabalho para satisfazê-las (MENDES 

GONÇALVES, 1992).   

  Dessa forma, as necessidades nunca serão “naturais”, mas serão sempre 

específicas segundo seu conteúdo e forma: não é necessário apenas comer a fruta, é 

necessário comê-la de um certo modo, utilizando instrumentos desenvolvidos para cortá-

la e assim por diante, pois é a única forma do homem reproduzir-se como um ser, afetado 
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pelo seu próprio processo de trabalho, sendo, por isso, um ser naturalmente sócio-

histórico (MENDES GONÇALVES, 1992).   

  Logo, após uma necessidade satisfeita, a ação de a satisfazer utilizando certos 

instrumentos, empurram-no para novas necessidades. Assim, as necessidades 

“necessárias” são históricas (e não naturais) e são as que devem estar presentes para que 

os homens em determinados períodos e em determinadas sociedades, sigam 

reproduzindo-se como homens. E são necessidades objetualizadas, isso quer dizer que se 

configuram como necessárias, atreladas à coerência estabelecida entre os produtos que 

resultam, em cada objeto concreto e em toda sua dimensão substantiva, com os processos 

de trabalho como reprodução social dos homens (MENDES GONÇALVES, 1992).   

   Assim, não será necessidade “necessária” de um homem hipotético das 

civilizações antigas, o uso de um exame de “raio-x”, algo completamente alheio à 

consciência desse homem, porque é algo não compartilhado socialmente como fruto das 

experiências da forma de reproduzir-se e cuidar-se desses homens desse específico tempo 

histórico; do mesmo modo, “[...] não é necessidade ‘necessária’ do indivíduo civilizado 

o uso de um ex-objeto, por exemplo, arcos e flechas” (MENDES GONÇALVES, 1992, 

p. 20).   

  Portanto, as necessidades “necessárias” ou não, sejam necessidades “reais”, 

“supérfluas”, “imaginárias”, serão sempre conscientes, segundo o referencial materialista 

histórico. Porque só podem existir fruto da experiência humana racionalmente codificada 

a partir da realidade. Assim, por exemplo, o conhecimento humano é reflexo da realidade 

objetiva que se produz no cérebro, e não construído por conceitos e definições que 

existiriam a priori, independentes da realidade em si “[...] a existência objetiva ou em si 

da realidade externa como uma realidade racional em si e por si mesma é, portanto, o que 

afirma a existência da razão objetiva.” (PERNA, CHAVES, 2008) Logo, a realidade em 
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que se vive, determina a consciência que se tem.  Deste modo, os indivíduos sócio-

históricamente localizados configuram necessidades “necessárias” que podem ser 

compartilhadas dentre outros indivíduos dessa mesma sociedade, na medida em que 

signifiquem, socialmente, as singulares experiências desses indivíduos ou grupos 

particulares; uma vez que apreendem a totalidade da experiência compartilhada entre 

esses homens pelo modo com que relacionam-se com os produtos do trabalho da 

sociedade, desenvolvem sua consciência e necessidades a partir de então (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

  A totalidade, na perspectiva marxista, refere-se sempre não à soma simples de 

necessidades individuais, ou o que viria a ser “necessidade da sociedade”, que aparece 

por vezes, como a “necessidade geral” acima dos indivíduos e de suas necessidades 

pessoais, mas sim a esse conjunto de experiências particulares referentes à experiência 

concreta, consciente, e socialmente objetivada dos produtos do trabalho e das 

necessidades a partir deles geradas (MENDES GONÇALVES, 1992).   

  Após buscar compreender as necessidades “necessárias”, buscar-se-á, agora, 

esclarecer o que viriam a ser as “necessidades radicais” para, então, se tratar 

definitivamente do campo da saúde. Como dito anteriormente, o processo do trabalho 

gera novos objetos de trabalho, novos instrumentos, novos homens e novas necessidades, 

logo, nada é estático e as necessidades funcionam como um motor do desenvolvimento 

humano e da reprodução social.   

  Ao longo desse caminho, o homem tem como parte do seu “devir” como ser 

natural, diversificar-se qualitativamente, não apenas quantitativamente quanto à 

diversificação, por exemplo, através de seus atos de consumo de seus próprios produtos, 

mas na qualidade de superar-se e enriquecer-se de potencialidades. O enriquecimento 

aqui empregado refere-se “[...] à livre manifestação de todas as capacidades e sentimentos 
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humanos, à livre manifestação múltipla dos indivíduos.” (MENDES GONÇALVES, 

1989, p. 22).   

  Explicando de maneira simples, as novas necessidades “necessárias” geradas por 

determinado modo de reprodução social e que ainda não podem ser satisfeitas pelos 

processos de trabalho então estabelecidos, que apontam para a superação e 

enriquecimento qualitativo do homem, configuram-se como necessidades conscientes, 

sócio-históricas, individuais, mas que não encontram correspondência para serem 

satisfeitas na estrutura de poderes que as reproduzem: a esse tipo de necessidade chama-

se ‘necessidades radicais’, com apenas uma aspas, ou seja, a necessidade entendida como 

desejo.  Melhor explicando, são necessidades “[...] de um tipo empírico, idêntico à 

existência de seus portadores, que necessitam “necessariamente” (dupla aspas como 

dever) a remoção dos obstáculos sócio-históricos à sua satisfação” (MENDES 

GONÇALVES, 1992, p. 22).   

  Essas necessidades, impõem-se a seus portadores como um “dever moral”, porque 

denotam muito mais do que o “vir a ser” da manutenção do homem atendendo suas 

necessidades necessárias ao seu modo de reprodução social, mas o seu “devir” de “[...] 

expandir-se como sujeito ético de forma objetivamente congruente com sua gênese e 

diferenciação” (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 22). 

2.3 O Processo de Trabalho em Saúde 

2.3.1 Pressupostos do Trabalho em Saúde 

 Buscou-se realizar anteriormente uma abordagem geral dos constituintes do 

processo de trabalho humano e a formação das necessidades. Tratar-se-á, agora, dos 

impactos de diferentes modos de produção e da maneira como os homens adoecem, já 

aplicada à discussão central do objeto de trabalho da saúde. Não existe nada que possa 
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ser na íntegra considerado como “geral”. Estão envolvidos no processo de trabalho o 

domínio específico de objetos de trabalho, técnicas e instrumentos específicos, bem como 

deve-se considerar as especificidades desses homens e do modo de reprodução social ao 

qual se vinculam.   

   Dessa maneira, não haveria como descrever aqui - desejo inicial da autora- um 

processo da “natureza” mais “geral” do processo de trabalho em saúde, assim, serão 

apresentados aqui pressupostos amplos da estrutura do trabalho em saúde, sendo que, 

discutir-se-á mais detidamente um processo de trabalho em saúde específico, organizado 

sob modo de produção capitalista- tendo suas principais expressões originadas no século 

XIX e XX baseadas na “medicina epidemiológica ou social” e na “medicina clínica 

anatomo-patológica”, respectivamente (MENDES GONÇALVES, 1992), para 

observarmos na sequência a atualidade brasileira.   

  Dentre os pressupostos expressos acima, também considera-se pertinente ao 

trabalho em saúde, considerando o autor de referência: 1) O trabalho em saúde não possui 

um objeto “natural” e uma necessidade “natural”; 2) As necessidades de saúde (H/C 

demarcando as finalidades do processo de trabalho) não são nunca necessidades gerais de 

saúde; 3) As concepções acerca do processo saúde/doença estão em constante movimento 

e a maneira como se apreende o fenômeno e se estabelece o processo de trabalho devem 

ter coerência com a forma de reprodução social dos homens para manterem-se (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

  Examinando melhor o objeto, ainda que seja possível observar-se similaridades 

do corpo humano em vários períodos históricos e regularidades biológicas, por exemplo, 

frente a estímulos gerando dor, não há a nenhuma dessas regularidades o que se pode 

conferir o título de constituírem “naturalmente” aspectos do trabalho em saúde. Isso 

ocorre, porque tratam-se de experiências humanamente naturais, que não podem ser 
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esquartejadas e esquadrinhadas para fora de suas bases de objetivação (homem) para se 

tornarem parte dos elementos do trabalho em saúde, esse raciocínio terá importância mais 

adiante (MENDES GONÇALVES, 1992).   

  As necessidades de saúde dos homens expressam assim, impreterivelmente, sua 

condição singular de objetivação da relação saúde/doença e serão sempre necessidades 

necessárias, circunscritas ao plano da consciência do que cada sujeito atingiu e significou, 

de diferentes formas, em momentos históricos específicos da reprodução dos homens. 

Exatamente por isso, as necessidades de saúde não podem ser gerais, senão particulares 

e circunscritas na singularidade de cada indivíduo; não sendo cogitável nesse raciocínio, 

nenhuma dicotomia entre biológico e social, pois só é possível significar as sensações 

corpóreas (não compreende-se aqui codifica-las, mas compreender que se está doente, 

por exemplo), desde a consciência forjada no plano da realidade material, que como foi 

visto, é resultante da relação entre os indivíduos e o modo  vigente de reprodução social 

dos homens (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Seguindo o raciocínio, como se torna possível diferenciarmos os processos de 

trabalho em saúde dos demais processos de trabalho? A resposta parece apontar para o 

que nele há de específico: a saúde. Para o autor, o primeiro passo é entendermos a relação 

que esse processo de trabalho específico (parte), estabelece com o todo que envolve a 

relação homem, trabalho e natureza.   

  Assim, o uso de anti-valores, como a doença - alteração da normatividade vital 

dos homens- não nos ajuda a explicar as especificidades e finalidades do processo de 

trabalho em saúde em abstrato; já que como todos os demais tipos de trabalho e que nesse 

caso, tem o próprio homem como objeto, deve ter sua objetivação apontando para:    

[...] estar na base de um ‘vir a ser’ do homem voltado moralmente para um 

‘dever ser’, considerando e discriminando a prática de saúde 
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verdadeiramente humana, do que seria a prática alienada da mera 

reprodução dos homens (vir a ser) (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 

26). 

Impossibilitado como observa-se, a plena expressão de todas as potencialidades 

humanas. Ainda que não haja ‘definição’ abstrata para saúde, compreender o processo a 

partir do seu valor positivo significa adotarmos concepções de saúde que possam orientar 

o processo de trabalho visando ampliar a vitalidade e o enriquecimento humano. Dentre 

elas Canguilhem (1986) “O normal e o patológico” expressa possíveis caminhos, 

sintetizados com precisão abaixo. 

Não seria a ausência da normalidade que constituiria o anormal, ou seja, o 

patológico também seria normal, pois a experiência do ser vivo incluiria a 

doença. O patológico implicaria uma certa forma de viver, pois não haveria 

vida sem certas normas de vida. [...] A qualidade que diferenciava o estado 

de saúde do patológico seria a abertura a eventuais modificações, pois esta 

abertura estaria presente na saúde e não no estado patológico que conferia 

a doença um caráter conservador. Assim, o estado de doença consistia 

portanto em uma norma de vida inferior, incapaz de se transformar em uma 

nova norma de vida, e o doente teria sido aquele que não seria capaz de 

instituir normas diferentes sob novas condições. A saúde se define como 

capaz de ultrapassar a normalidade que define o normal momentâneo, 

tolerando as infrações à norma habitual e instituindo novas regulações para 

novas situações (COELHO, ALMEIDA FILHO, 1999, p. 19).  

Assim, a relação saúde/adoecimento serão projetos de trabalho (      OT)  chamados 

agora como ‘projetos de cuidado’, em constante movimento e apreendidos em esferas 

singulares de indivíduos sócio historicamente forjados e que irão estabelecer “... modos 

específicos de andar a vida, compreendo e lidando com sua ‘normatividade vital’; ou 

como apreende-se do raciocínio anterior, sua “‘normatividade humana’, sendo o trabalho 

nesse caso, uma instância normativa por excelência.” (MENDES GONÇALVES, 1992, 
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p. 27).   

  Pode-se, portanto, extrair totalidades da relação saúde/doença, a partir da forma 

pela qual os homens vivem e determinam suas relações frente a suas condições no 

processo de produção das sociedades. Essa conclusão não é original, é advogada por 

diversos autores, denominada “determinação social do processo saúde/doença” e será 

discutida mais a diante (BERINGLER 1975, LAURELL, 1976; ALMEIDA FILHO, 

1987, 2004; BREILH, 1989; PAIM, 2008; TEIXEIRA FLEURY, 2009; TAMBELINNI, 

SCHUTZ, 2009).  

  Finalmente, o processo de trabalho que se definiu inicialmente baseou-se na 

compreensão geral dos processos em que se produzem bens materiais, assim, como basear 

os processos de trabalho “imateriais” e que não se objetivam, necessariamente, em 

mercadorias que se desprendem do processo de trabalho no tempo e espaço para serem 

apropriadas? Esse debate seria extensivamente polêmico, quanto à materialidade ou 

imaterialidade, ou à produtividade ou improdutividade do trabalho em saúde, ou ainda 

em que momentos poderia ser considerado produtivos ou improdutivos, matéria esta já 

tratada na literatura do campo da Saúde Coletiva por (AROUCA, 1975; 

DONNANGELO, 1972(5?); CORDEIRO, 1981; MENDES GONÇALVES, 1992; 

CASA NOVA, 1971; POLACK, 1972).   

  Ainda que seja extremamente interessante, e se pudesse propor a partir dessa 

discussão variáveis de análise para “precarização do trabalho em saúde”, optou-se por 

utilizar um referencial mais sólido e de maior abrangência a partir de Mendes Gonçalves. 

Assim, pode-se dizer que: 

Como são os casos exemplares dos trabalhos em educação e saúde, não 

podendo tomar a forma imediata de mercadorias e não podendo ser 

apropriados, portanto terão sempre um estatuto especial, em comparação 
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aos processos de trabalho que objetivam bens materiais. Isto é 

particularmente verdadeiro no capitalismo, em que a produção e 

mercadorias é meio absolutamente necessário, mas meio, ainda assim, para 

produção de mais valia e acumulação de capital. Como processo de 

trabalho, entretanto, abstraindo sua dimensão nula de produção de valor e 

restringindo o raciocínio à sua dimensão de produção de resultados que 

correspondem a necessidades, com interação do homem com objetividades 

que discrimina e transforma, com vistas à reprodução de suas 

necessidades, os processos de trabalho em educação e saúde não 

diferenciam-se dos outros a não ser por suas especificidades (MENDES 

GONÇALVES, 1992, p. 27). 

 

2.3.2. Trabalho em saúde no capitalismo: ‘Modelo’ Epidemiológico e ‘Modelo’ 

Anátomo Clínico.  

  

  Tendo em vista que o processo de trabalho em saúde não gera bens materiais 

imediatos, reforçando o que foi dito anteriormente, é preciso entendê-lo como processo e 

não como posição de um resultado, o que deve implicar necessariamente que se estabeleça 

a conexão e adequação entre o objeto de trabalho e o projeto de cuidado, a refinada 

apreensão das necessidades de saúde (tomadas no valor positivo) sócio historicamente 

referenciadas e a correta mediação da técnica e dos instrumentos de trabalho, de modo a 

promover a terapêutica do processo de cuidado, sempre observando que esta 

necessariamente deve ter coerências com as formas de reprodução social (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

  Analisaremos, assim, as práticas em saúde que emergem após a transição do 

feudalismo para o capitalismo, sistematizadas e consolidadas entre os séculos XIX e XX, 

e que deram subsídios para as práticas em saúde atuais formatadas nas vertentes da 
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Medicina Preventiva e da Saúde Coletiva.   

  As práticas atuais serão descritas e problematizadas já no que se refere a possíveis 

referenciais de precarização. Serão utilizados para discussão desse item, outros autores 

que dialogam com (MENDES GONÇALVES, 1992) e que completam de maneira mais 

aprofundada o raciocínio nesse período histórico.   

  Sabe-se que desde o século XVI com início da transição para o capitalismo, 

coloca-se em movimento a construção da racionalidade moderna, impulsionada a partir 

das transformações na estrutura social. O homem vai revolucionando sua concepção de 

universo, natureza e conhecimento, por meio da exploração marítima e colonial e de 

tantas outras descobertas (MENDES GONÇALVES, 1992).   

  Na razão que, na ordem feudal, valorizava-se na forma mais transcendental de 

captar o mundo, influenciada diretamente pelo cristianismo, cabia compreender as coisas 

pela posição que tomavam no plano da criação e superar-se significava compreender a 

finitude do homem, os limites de sua razão, o que era desvelado a partir dos signos 

materiais captados pelos sentidos e codificados pela lei geral da existência das coisas e 

de seus princípios. Assim, para compreender a doença-entidade deve-se apreender o que 

é sua existência bem como o que é a existência do doente e de seu verdadeiro calvário 

(AYRES, 1993).   

  A nova forma de reprodução social advinda da transição do modo de produção 

feudal para o capitalismo, coloca novamente o homem no centro do mundo. Logo, o 

modelo de racionalidade feudal deixa de fazer sentido nas necessidades necessárias dos 

homens desse novo tempo. Diversos estudos baseados em evidências da anatomia e 

funcionamento do corpo humano são desenvolvidos e abrem amplos caminhos para o 

questionamento do raciocínio científico até então desenvolvido por Galeno, na teoria 

humoral. (AYRES, 1993,).   
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  A grande mudança científica que marca essa transição apoia-se no fato de que, 

aos sentidos, até então, cabiam o papel de espectadores da razão - signos das 

manifestações externas ao homem, e todo conhecimento avançava a partir de deduções 

de princípios secularmente formados pelas teorias hegemônicas até então dos humores e 

miasmas e a esse processo chamou-se raciocínio formal. Porém o homem colocado ao 

centro da cena vê-se capaz de desvendar mecanismos até então desconhecidos, apoiado 

nos eventos empíricos - realidade experimentada pelos sentidos- que o pudessem levar, 

indutivamente ao desvelamento de fatos (AYRES, 1993).   

  Os sentidos antes testemunhas, passam a ser juízes da razão. A esse novo homem 

cabe e lhe é suficiente, desvendar a dinâmica do real e não necessariamente sua razão de 

ser. A marca da “ciência verdadeira” produzida nesse período (aspas no sentido de sua 

impossibilidade), assenta-se na “[...] indução empiricamente fundada, e concebida a partir 

das injunções práticas da experiência objetiva do homem.” (AYRES, 1993, p. 142). Com 

isso, a objetividade é deslocada do pólo-ontológico para o processual, assim como as 

compreensões do adoecer (AYRES, 1993).   

  Para este novo homem e o seu trabalho na cena político, social, economia e 

científica ruem as compreensões transcendentais e místicas do feudalismo e abre-se o 

espaço para o novo modo de produção capitalista. O conhecimento que passa a ser 

difundido a partir da sua forma mais compartilhável entre os homens: objetividade de 

seus sentidos; (AYRES, 1993), encontra no princípio da “igualdade”, um dos símbolos 

da Revolução Francesa, a morada ideal para o desenvolvimento da perspectiva da doença 

como manifestação ocorrida em corpos humanos igualmente constituídos (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

  Nesse período as ciências delimitam-se e racionalizam-se, devendo ser 

compreendidas como integrantes e partes da nova forma de reprodução social. O 
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capitalismo configura-se como um modo de produção que racionaliza o próprio trabalho 

humano, para dele extrair mais produtos em menos tempo, a partir do maior domínio das 

forças da natureza e da disponibilidade de força de trabalho, almejando o lucro. Será 

necessário que essa energia potencial, a capacidade de trabalhar seja livre e de 

propriedade de seu portador, devendo estar disponíveis em qualidade e quantidades 

adequadas às novas relações de produção que instalam-se. Inevitavelmente, a forma de 

reprodução social, que de maneira mais coerente, condiz com a sustentação desse modo 

de produção e de seus princípios de igualdade - ainda que efetivamente no plano do 

conhecimento demonstre-se suas desigualdades estruturais básicas - encontra na 

possibilidade de consumo uma de suas grandes efetivações (MENDES GONÇALVES, 

1992). 

  Nessas sociedades, o trabalho em saúde irá se organizar em torno a dois eixos: 

“[...] como forma de controlar a doença em escala social ampla e efetiva, e como forma 

de recuperar a força de trabalho na mesma escala e, como forma de ampliar efetivamente 

os direitos e consumo das classes subalternas” (MENDES GONÇALVES, 1992, p.36). 

Observe-se o primeiro eixo: as formas de controle da doença.  

  Partindo do pressuposto de que a doença é compreendida não como uma 

manifestação ontológica, e sim como um processo que atinge corpos humanos “iguais” 

em sua constituição, torna-se possível a doença ser manifesta como um fenômeno coletivo 

e seu controle deveria atingir níveis sociais, e tendo desvendado uma vez o processo da 

doença seria possível evitá-la. A contagem dos casos de doenças, relacionados com o 

espaço, tempo, características dos doentes, ambientes em que viviam, permitiam pelos 

avanços obtidos nas experiências epidêmicas - apoiadas na racionalidade científica 

moderna do uso da matemática, apreender e:  
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Recortar OT (conjunto de casos da doença x em uma certa localidade), 

cujas características (associação de fatores do homem ou do meio) se 

transformavam em possibilidades de transformar OT    P (diminuição ou 

estabilização do número de casos novos por ocorrer) e (...) o Saneamento 

Ambiental (controle de fatores associados a doença) e Educação em Saúde 

(evitar contatos com os fatores) passaram a ser instrumentos do processo 

de trabalho (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 37). 

 

Essa forma de controle da doença evidente na formação da medicina social, pode 

ser caracterizada como o ‘modelo’ epidemiológico, já que o principal campo que o 

constitui é a epidemiologia; que por meio das abordagens quantitativas, encontrou na 

contagem e nos procedimentos de categorização, formas essenciais para produção de 

estudos empíricos, de caráter indutivo visando análises, a partir das diversidades entre os 

indivíduos e da sua possibilidade de extrair leis gerais (BARATA, 2005). 

A doença passa a ser compreendida como fenômeno coletivo, ainda que não deixe 

de ser tomada se o assim quiser, como “natural”, algo da espécie, concebida como um 

conjunto de eventos em si mesmo homogêneo de indivíduos, expostos a ambientes 

casuais diferentes; mas que também pode a partir desses mesmos estudos ser tomada, 

como de essência, social, referente à estrutura causadora da doença. Evidentemente, a 

primeira perspectiva apesar de trazer uma concepção mais conservadora de saúde que 

homogeneíza indivíduos e suas necessidades, obteve resultados nem um pouco 

conservadores; e a segunda perspectiva aponta para a sociedade como estrutura causadora 

de doenças, negando-se assim potencialmente a sociedade momentânea, apontando a 

superação da doença, na própria superação da sociedade (MENDES GONCALVES, 

1992). 

Esses padrões de observação e contagem de fenômenos coletivos passaram a fazer 

mais vínculos entre a saúde e a sociedade. Os estudos de Engels, Virchow e Sonw, eram 
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provas da epidemiologia social, em que todas as variáveis descritas acima de espaço, 

tempo, características de indivíduos dentro de determinados ambientes interagiam em 

uma sociedade determinada, e compunham o quadro explicativo do “como é” que a 

doença como processo desenvolve-se (AYRES, 1993; BARATA, 2005).  

 Paralelamente ao ‘modelo’ epidemiológico, surge outro, a partir do século XIX, 

ligado à necessidade da recuperação da força de trabalho. A doença racionalizada como 

processo e fenômeno coletivo, determinada a partir de alguns referencias- entre os citados 

acima- passou a ter como morada o corpo biológico individual do homem. Ainda que 

considerassem a influência dos ambientes, as suas manifestações, bem como, a 

funcionalidade de seus tratamentos, circunscreviam-se também de maneira eficaz não só 

nas medidas de controle do saneamento ambiental, mas também através de ações 

diretamente nos corpos dos doentes (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  O processo de trabalho decorrente de tal modelo, não conseguiu efetivar-se no 

século XIX, uma vez que precisou esperar o avanço das ciências complementares, isto é, 

da fisiologia e patologia, para viabilizar a teoria da doença como alteração morfo-

funcional, e assim efetivar (          OT) e até as inovações do século XX para que, com o 

surgimento da anestesia e técnicas cirúrgicas pudesse transformar (OT     P); alcançado 

seu apogeu no século XX, sendo o médico a figura central e ‘indispensável’ quando se 

define por esse ‘modelo’ como trabalho em saúde (MENDES-GONÇALVES, 1992).   

  Nesse mesmo momento, são acrescentados como fatores importantes a essa nova 

compreensão, o desenvolvimento da teoria do germe, como marco na apreensão dos 

conceitos de multicausalidade na constituição das doenças. Infinitas discussões passam a 

ser travadas e a teoria do germe acaba por favorecer a substituição de concepções 

totalizantes para a abordagem de como a doença desenvolve-se e de sua constituição 

epidêmica e estrutura epidemiológica, por modelos simplificados de multicausalidade e 
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elenca entre esses exemplos, os modelos da rede de causalidade de MacMahon e da tríade 

ecológica de Leavell&Clark (BARATA, 2005; CZERESNIA, 1997).  

  Longe de entrar nessa polêmica a respeito dos desenvolvimentos dos modelos 

explicativos do processo de saúde e doença e a ligação da dimensão social presente ou 

ausente em cada um, cabe aos objetivos desse trabalho adotar como consenso principal, 

que as dicotomias e distâncias entre coletivo e individual no início do século XX passam 

a diminuir e a doença passa a ser compreendida como anormalidade, como estado 

patológico dos corpos dos homens comuns, ou normais. Ou seja, a doença passa a 

designar restritivamente a conjuntos de indivíduos doentes e as noções epidêmicas são 

tomadas desde a ótica do comportamento quantitativo das anormalidades nos indivíduos 

(AYRES, 1993; MENDES GONÇALVES, 1992; BARATA, 2005).  

  O ‘modelo’ clínico anátomo-patológico caracteriza-se pela sua ação instrumental, 

focalizada no indivíduo e nos conhecimentos biológicos do corpo humano. O seu recorte 

do processo de trabalho tem como pressuposto a mesma evolução das doenças nos corpos 

individuais, não sendo essenciais os demais fatores, dentre eles a dimensão social de cada 

corpo individual, logo, opera-se as seguintes consequências: 

1) A doença antes compreendida como fenômeno social lato senso, deixa de ser 

eminentemente social. O que não quer dizer que esse saber tenha se perdido, como será 

visto à frente, mas dá-se a homogeneização da doença dos indivíduos nos marcos da sua 

dimensão biológica.  

2) Quanto mais fossem organizados o conjunto de sintomas que compõem cada doença, 

a maneira como desenvolvem-se, a criação de corretos instrumentos e dos respectivos 

tratamentos, a efetividade do processo de trabalho alcançaria seu nível máximo para 

recuperação da força de trabalho e o restabelecimento da ‘normalidade’ dos indivíduos.  

3) A racionalização de todo o conhecimento técnico e instrumental para apreensão do 
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fenômeno da doença, deixou de ser possibilidade exclusiva do médico. O médico que era 

proprietário de todas as condições para o processo de trabalho de saúde deixa de ser o 

único responsável pelo processo de trabalho, na medida que o arcabouço de 

conhecimentos específicos, técnicas e instrumentos, deixam de caber em sua maleta. 

Assim, o hospital é desenhado como ambiente privilegiado para o desenvolvimento 

dessas racionalizações e da transformação do médico em trabalhador coletivo (MENDES 

GONÇALVES, 1992; AYRES, 1993; TESSER, 2006).  

  Essa forma de processo de trabalho levou à divisão do trabalho do médico, assim 

como os demais: ao seu momento “mais intelectual” de projeção, ou seja, do diagnóstico 

e do tratamento dirigido; do seu momento “mais manual”, envolvendo a aplicação da 

terapêutica. E esse processo de trabalho encontrou-se perfeitamente adequado à forma de 

reprodução social dos homens sob o capitalismo, uma vez que permitiu resultados 

incríveis para realização da necessidade de recuperação da força de trabalho; ao mesmo 

tempo, em que o trabalho em saúde passava também a ser um trabalho mais 

integrado/dependente de outros ramos da divisão social do trabalho e de suas 

exigências/necessidades (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Decorre, então, a necessidade de consumo de instrumentos no processo de 

trabalho produzidos em outros setores, mas que se ajustam perfeitamente às novas 

“necessidades de saúde”: encaixam-se aqui a indústria farmacêutica, de diagnósticos e 

terapêutica; incluem-se também nesse novo momento racionalizador, o trabalho e o 

consumo da própria mão de obra dos profissionais médicos, dada a criação das empresas 

prestadoras de serviços médicos de tipo capitalista (MENDES GONÇALVES, 1992; 

DONNANGELO, 1975; AROUCA, 1975; CORDEIRO, 1981).  

  Cabe uma ponderação nesse momento para dar seguimento ao raciocínio. O 

modelo epidemiológico e as concepções por ele trazidas seguiram desempenhando suas 
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potencialidades, sobretudo no que toca à dimensão de controle das doenças infecciosas, 

enquanto o modelo da clínica-anátomo patológica tornou-se hegemônico. No entanto, na 

medida em que a produção do trabalho em saúde nesse modelo, que envolve a ampliação 

das necessidades por serviços especializados de saúde, por desenvolvimento e 

aperfeiçoamento técnico, por multiplicação de postos de trabalho, ia evoluindo, observou-

se desproporcionalidade com o gasto social comparado a outras demandas e os benefícios 

daí decorrentes e novas formatações surgem (MENDES GONÇALVES, 1992). 

  Assim, o modelo epidemiológico voltou à cena, compreendido agora no campo 

das ações de assistência ao doente individual. Passa-se, então, a considerar a possibilidade 

de tomar o trabalho médico como uma das ferramentas e um dos instrumentos, ao lado 

de medidas diretamente no plano coletivo para tratar as doenças. Controlar a doença, 

significa não somente evitar ou prevenir, mas evitar e tratar. Passando a ser possível a 

priorização de ações em face a um problema, determinação de rendimentos, isto é, custos 

e resultados das ações e de direcionamento de ações aos indivíduos e ao coletivo 

(MENDES GONÇALVES,1992).  

  Essa forma de processo de trabalho em saúde, pode ser observada, guardando suas 

devidas especificidades, com a medicina preventiva liberal norte-americana. Deve-se 

considerar aqui não a constituição de um novo modelo, como efetivação de “necessidade 

radicais”, mas de rearranjos para atender às necessidades necessárias de reprodução social 

em constante movimento (MENDES GONÇALVES, 1992). Essa combinação será 

discutida em profundidade no último item deste capítulo.   

  Observa-se que o termo ‘modelo’ aqui adotado, teve como intuito sistematizar os 

principais componentes dos processos de trabalho em saúde e a explanação foi pouco 

inserida em sociedades determinas, não devendo ser levados a cabo até o fim tais 

proposições sem as devidas mediações. Deve ser sempre considerada a consistência 
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prática dos procedimentos ‘internos’ do trabalho em saúde e sua correspondência com as 

“necessidades sociais”. Não é possível tratar um indivíduo já acometido por uma doença 

infecciosa, apenas com medidas de sanidade ambiental, nem é possível mudar o estado 

imunitário de uma população sob um agente infeccioso, apenas curando doentes 

(MENDES GONÇALVES, 1992).   

  Buscando sintetizar as proposições do autor e as desenvolvidas até aqui, a título 

de fixação para problematização da prática de saúde atual e seus referenciais de 

precarização, foi elaborado o quadro seguinte vinculado ao esquema gráfico inicial dos 

processos de trabalho: 

Quadro 14. Sistematização dos principais processos de trabalho em saúde referenciados 

nos esquemas de processos de trabalho propostos por Mendes Gonçalves (1992): 

Tipo 
Societário 

Sociedade Feudal Sociedade Capitalista 
Século XVIII e 
predominantemente XIX 

Sociedade 
Capitalista 
Século XIX e 
predominantemen
te XX 

Relação 
homem, 
natureza e 
trabalho 

O universo e homem 
interagem a partir da 
vontade divina. 
 
 

O homem por meio de 
seu trabalho enobrece a 
si e modifica a natureza. 
  

O homem por 
meio de seu 
trabalho enobrece 
a si, modifica e 
domina a 
natureza.  

Forma de 
reprodução 
social 

-Trabalho agrário 
servil.  
-Poder centrado nos 
donos da terra e na 
igreja 
-Explicação 
teocrática 
-Ideologia cristã 

-Transição para 
propriedade privada dos 
meios de produção 
-Transição para o 
trabalho assalariado 
-Transição para 
sociedade de classe 
-Transição para o Estado 
burguês 
-Explicação 
antropocêntrica 
-Ideologia liberal 
-Racionalidade científica 
 

-Propriedade 
privada dos meios 
de produção 
-Trabalho 
assalariado 
-Sociedade de 
classe 
-Estado burguês 
-Explicação 
antropocêntrica 
-Ideologia liberal 
-Racionalidade 
científica 
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Concepções 
de doença 

-Ontológica 
-Doença-pecado, 
noção de provação ao 
paraíso 

-Processual  
-Doença como 
fenômeno coletivo 

-Processual 
-Doença como 
alteração 
morfológica e 
funcional do 
corpo humano 

Necessidades 
e agente do 
trabalho 
(H¹/C>H²/F) 

-Auxiliar o doente a 
encontrar o caminho 
da salvação  
H¹/C: Servo 
H²/F: Membros da 
ordem monástica 

-Controlar a doença em 
escala ampla e efetiva 
H¹/C: Grupos 
Populacionais 
H²/F: Médicos e 
epidemiologistas 

-Recuperar a 
força de trabalho 
H¹/C: Indivíduos 
H²/F: Médicos  
H³/F: 
Progressivamente 
outros 
profissionais de 
saúde  

Objeto e 
projeto de 
trabalho 
(          OT   ) 

Expectar e assistir ao 
doente 

Recortar casos da 
doença X, cujas 
características de 
associação do homem e 
ambiente permitem; 
Prever casos, devendo 
controla-los e diminuí-
los. 
(diagnóstico e 
terapêutica) 
Direciona-se o recorte 
do objeto pelo seu 
resultado potencial (      
P) 

Recorte da 
doença em sua 
dimensão 
biológica de 
corpos 
relativamente 
abstratos;  
Centralidade do 
uso da técnica e 
instrumentos 
(H²/F-diagnóstico 
e prescrição); 
Administração da 
prescrição (H³/F-
terapêutica) 
 

Instrumento
s 
(Conhecimen
tos e 
Técnicas) 
H²/T/FT 
I 

-Raciocínio religioso 
-Isolamento e 
quarentena 

-Raciocínio científico e 
epidemiológico 
-Uso de estatísticas, 
registros, ações de 
sanidade e higiene 
ambiental, vacinação e 
educação em saúde 
 
 

-Raciocínio 
biológico clínico 
técnico-científico 
-Uso 
diversificado de 
exames 
diagnósticos, 
fármacos e 
coquetéis, 
procedimentos 
cirúrgicos e de 
reparação ou 
reconstituição, 
entre outras 
tecnologias. 

Valores  Negativo Positivo Positivo 
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(Relação 
com o ‘devir’ 
do homem) 
 

Fonte: Adaptação da autora, a partir de: (AROUCA, 1975; MENDES GONÇALVES, 1992; 

BARATA, 2005; FONSECA, CORBO, 2007).  

2.4. O trabalho em saúde no Brasil: o ‘Modelo’ Preventivista e a formação das 

proposições da Reforma Sanitária na perspectiva da Saúde Coletiva 

Até aqui pode-se elencar alguns tipos de processos de trabalho em saúde em sua 

composição e relação com o modo de reprodução social dos homens, limitando-se apenas 

à descrição simples de suas principais características, ainda descoladas de 

problematização profunda em uma determinada sociedade.    

  Observou-se que a doença assumiu diferentes formas, com destaque em 

determinados momentos históricos para sua concepção ontológica e em outros 

processual. Além disso, foi possível relacionar as formas de compreensão da doença a 

partir do modo como foi se estabelecendo a relação do homem na tríade 

homem/natureza/trabalho e analisou-se como os processos de reprodução social do 

homem por meio das diferentes formas de organização do seu trabalho possibilitaram 

diferentes ordens de acúmulo de conhecimento e aprimoramento da técnica e de seus 

instrumentos. 

  Nesse momento, pretende-se colocar o quadro referido em movimento, sob uma 

realidade específica dos processos de trabalho em saúde no Brasil que parte da breve 

caracterização dos processos de trabalho em saúde anteriores à penetração do modelo 

preventivista e do desenvolvimento da crítica e proposições da Reforma Sanitária nesse 

contexto rumo à perspectiva da Saúde Coletiva.   

  O enfoque será desenvolvido a partir da categoria processo de trabalho, de acordo 
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com o referencial teórico, mas restrito a caracterização das diferentes conjunturas 

políticas, econômicas e sociais, dentre outros debates que viriam a ser pertinentes, atendo-

se apenas às principais contextualizações que façam sentido para a argumentação. 

Compreende-se que a humanidade acumulou diversos conhecimentos a respeito da 

saúde/doença e do processo de trabalho em saúde, e que os aplicou segundo sua forma de 

reprodução social, envolvendo, em determinados momentos, formas específicas de 

raciocínio científico e de trato com as doenças, o que, em nosso país não seria diferente. 

 

  Observa-se que, na prática, até 1808 no então Brasil colônia, a assistência e os 

cuidados de saúde da população eram prestados majoritariamente por cirurgiões 

barbeiros, curandeiros, e que nos hospitais da época, praticava-se a caridade, sendo os 

benzimentos e rezas rituais comuns aos processos de trabalho em saúde. Verifica-se, 

portanto, um misto de processos de trabalho compatíveis nesse período com a forma de 

reprodução social dos brasileiros residentes da colônia: baseada na produção de gêneros 

agrícolas para a metrópole por meio da utilização do trabalho escravo. Assim a colônia 

constituía-se como um meio, e não existia descolada da metrópole e dos projetos que essa 

lhe destinava (PATTO, 2000).  

  Até o final do império a mortalidade pós-operatória era de 80 a 90% devido a 

técnicas atrasadas de anestesia e assepsia. Aos barbeiros responsáveis pelos serviços de 

odontologia faltavam farmácias e remédios, sendo comum o uso de sangrias, ventosas, 

purgativos e outros instrumentos de trabalho para o tratamento das doenças e as condições 

sanitárias eram desoladoras, sendo comum corpos de negros escravizados serem 

despejados junto ao que se considerava “outros excrementos” nas praias até 1862. 

(VIEIRA, 2014; PATTO 2000) Apesar das práticas de saúde refletirem uma situação de 

subdesenvolvimento em relação às práticas de saúde já aplicadas na Europa, 
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encontravam-se, por sua vez, em perfeito estado de desenvolvimento e consonância com 

a forma de reprodução social do Brasil colônia.  

  As mudanças aplicadas na segunda metade do século XIX não modificaram os 

padrões de urbanização colonial, já que, no máximo, as novas obras buscaram cercear e 

afastar o perigo das epidemias que ameaçavam os ricos e seus negócios. A situação passou 

a mudar no começo do século XX com as primeiras reformas conduzidas por Pereira 

Passos e o sanitarista Oswaldo Cruz. (PATTO, 2000) Isso ocorre no contexto da Primeira 

República em que o desenvolvimento econômico e social demandou a abolição da 

escravatura, de modo que o capitalismo pudesse desenvolver-se sob o regime assalariado 

de trabalho. Politicamente são concedidas condições formais de representação política, 

democracia restrita e é assegurada hegemonia econômica e política à oligarquia agrária 

(IANNI, 1972; PATTO, 2000; VIEIRA, 2014).  

  Assim, a partir da intensificação da industrialização na primeira década do século 

XX, as ações sanitárias dirigiam-se para preocupações no escoamento da produção 

cafeeira. A maior parte da industrias formavam ao seu entrono bairros operários e também 

infinitos cortiços. Os cortiços associavam-se ao crescimento urbano e à extrema miséria 

que coexistiam no momento de industrialização do país. A falta de saneamento nas 

cidades, as grandes epidemias de varíola, febre amarela, malária afetavam especialmente 

a população dos cortiços, majoritariamente compostas pela população negra recém liberta  

exército de reserva da mão de obra imigrante no período de industrialização e que 

vivenciavam as mais altas taxas de desemprego e miséria (IANNI, 1972; PATTO, 2000; 

VIEIRA, 2014).  

  As intervenções sanitárias, portanto, eram de cunho higienista voltadas ao 

saneamento do meio ambiente e ao controle das epidemias que ameaçavam sobretudo a 

saúde da população e sua condição para o trabalho e por consequência os negócios da 
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indústria. O processo de trabalho em saúde aplicado nesse período aproxima-se da 

medicina urbana e social europeia adotada entre os séculos XVIII e XIX, baseadas na 

doença como fenômeno coletivo; na aplicação de medidas epidemiológicas e de 

saneamento ambiental, campanhas de vacinação - nesse caso significativamente 

autoritárias -, ações de educação sanitária, voltadas todas elas especialmente ao combate 

das doenças infecto-contagiosas (NUNES, 2000).  

  A partir do século XX as políticas de saúde mudam seu enfoque. O 

desenvolvimento industrial em 1920 crescia, ainda que a produção agrícola fosse maioria 

absoluta entre as atividades da população. Os trabalhadores industriais pouco numerosos 

e mais bem organizados conquistaram importantes direitos sociais, como a lei de proteção 

aos acidentados em 1919 e, em 1923, a Lei Eloy Chaves que criou as Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAP) dos ferroviários, estendida posteriormente aos 

marítimos e portuários em 1926 (VIEIRA, 2014). 

As CAPs prestavam serviços de concessão de aposentadorias, pensões, socorros 

médicos, descontos em medicamentos aos benificiários e os que com ele residiam, e eram 

organizadas pelas empresas, a partir da contribuição do trabalhador e de seu empregador.  

Já em 1920, a prestação privada de serviços médicos de assistência passava a ser uma 

realidade, ainda que abarcassem um contingente muito restrito de trabalhadores (VIEIRA, 

2014).  

  Em 1942, há sob o governo Vargas uma reorganização dos ministérios e a higiene 

e segurança do trabalho passam a ser de responsabilidade do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio. A Saúde Pública passa a fazer parte do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, deixando de atuar nas ações de higiene. Assim o novo enfoque do processo 

de trabalho em saúde passa a transitar da medicina higienista urbana, para a medicina 
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assistencial, por meio das ações desenvolvidas pela medicina previdenciária. Podemos 

compreender essa descrição da seguinte forma: 

Desloca-se a estratégia desenvolvida pela Saúde Pública, calcada no 

controle sanitário, de caráter público, ambiental-urbano-coletivo e da 

ênfase sobre as doenças infecciosas-pestilenciais; para a estratégia do 

controle social, instruído pela Higiene Industrial, de âmbito privado e 

voltado para o indivíduo, em face do interesse centrado na seleção da 

força-de-trabalho e de seu acompanhamento no trabalho, para controlar 

o "factor humano" na causação dos acidentes e doenças no trabalho, que 

subvertem a ordem proclamada pela recém-introduzida organização 

científica. Dessa forma, era imperioso que o trabalhador tivesse, no 

momento da admissão, uma avaliação também "científica" da sua 

capacidade física e mental de trabalho (LACAZ, 1996, p.14-15. Grifos do 

Autor).  

Esse modelo de assistência médica individual, no âmbito previdenciário é 

ampliado a partir de 1933 com o estabelecimento dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), organizados a partir de grupos profissionais e sob gestão direta do Estado, 

haja visto o alto custo que a assistência médica passou a representar para os antigos CAPs 

(VIEIRA, 2014).  

  Essa expansão de assistência médico individual deu-se tanto por meio da 

contratação de serviços médicos próprios, preferencialmente na esfera ambulatorial - 

representando 83,4% das consultas ambulatoriais em serviços próprios em 1960 -, como, 

principalmente, pela compra de serviços privados na esfera hospitalar - saltando de 05 

hospitais particulares em 1948 para 28 em 1966, sendo que nos anos 1990, dos 2800 

hospitais do país, 2300 eram contratados pela previdência pública. Assim, a assistência 

médico-individual cobria em 1967 cerca de 42,4% da população brasileira 

(VIEIRA,2014). 



104 

 

  O processo de trabalho em saúde estabelecido pela assistência médico individual 

previdenciária aproxima-se do ‘modelo’ da clínica-anátomo patológica que remete ao 

corpo individual e biológico dos indivíduos os processos de trabalho destinados à 

recuperação da força de trabalho, tendo fundamental importância o uso e consumo de 

instrumentos e técnicas mais refinadas. Assim, sua origem que se funda na medicina 

previdenciária no Brasil, desenvolve-se sob a forma da medicina assistencial, 

reproduzindo-se em plena sintonia com o modo de reprodução social da industrialização 

ascendente do país. Trata-se da ampliação da medicina clínica anátomo-patológico para 

a recuperação da força de trabalho dos indivíduos, de modo também a ampliar e favorecer 

o desenvolvimento das empresas e serviços médicos e de assistência diagnóstica e 

terapêutica privados (CORDEIRO, 1981; MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Assim, brevemente identificados os processos de trabalho em saúde estabelecidos 

no Brasil: da medicina urbana, calcada na higiene ambiental pública e sanitária, 

aproximada do ‘modelo’ epidemiológico que foi exposto no referencial teórico, 

almejando o controle das doenças sobretudo infectocontagiosas e a proteção da produção 

industrial. Esta é formulada pela medicina previdenciária e aproximada do  ‘modelo’ da 

clínica anátomo-patológico também exposto no referencial teórico, visando  a 

recuperação dos indivíduos e de sua força de trabalho. Dito isto, é possível discutir a 

problemática da medicina preventiva e as bases teóricas do Movimento da Reforma 

Sanitária (MRS).  

  No referencial teórico fizemos uma breve exposição do momento em que o 

‘modelo’ da clínica anátomo-patológica em sua realidade de produção de altos custos e 

baixos rendimentos encontra-se novamente com o ‘modelo’ epidemiológico, almejando 

planejar ações de saúde amplas e menos custosas de modo a afetar indivíduos de uma 

certa coletividade, ao mesmo tempo em que se segue tratando os doentes individualmente.  
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  Diante disso, é importante que se considere a conjunção desses fatores presentes 

no ‘modelo’ da medicina preventiva liberal norte-americana na primeira metade do século 

XX e que se observe agora, com mais riqueza de detalhes como a conjunção desse 

‘modelo’ preventivista se instalou no Brasil (NUNES, 1994).  

  Historicamente, a implantação dos Departamentos de Medicina Preventiva no 

Brasil - orientada inicialmente pela perspectiva das diretrizes curriculares internacionais 

e norte-americanas -, data da década de 1950, sendo que houve, em 1968, por meio da 

Reforma Universitária baixada pela Ditadura Militar, a implantação obrigatória desta 

disciplina para o currículo mínimo dos cursos de medicina, quando se amplia 

progressivamente a implantação desses Departamentos para todo o país. Vale pontuar, 

que em 1968 o Brasil vivia sob o tacão da Ditadura Militar sendo governado por Arthur 

Costa e Silva e sob a lógica da Constituição de 1967 (ESCOREL, 1987; NUNES, 1994). 

  

  Em seu estudo sobre o “Dilema Preventivista” Arouca (1975), analisa e 

sistematiza os principais pressupostos da medicina preventiva americana como um 

movimento ideológico que almejava a mudança da prática médica, a partir da formação 

de profissionais médicos dotados de novas atitudes. As novas atitudes, deveriam 

relacionar-se ao crescente custo da atenção médica norte americana e manter-se como 

uma proposta liberal da prática e do poder médico em alternativa à intervenção estatal 

(ESCOREL,1987). 

  Baseada nos conceitos da “História Natural das Doenças” (LEAVELL, CLARCK, 

1965), no conceito “ecológico de saúde e doença” e da “multicausalidade”, é mostrado 

como a medicina preventiva tenta reorganizar o conhecimento médico em um novo 

discurso, que sugere e orienta uma nova prática da medicina. Arouca descreve a seguinte 

síntese sobre do que se tratava esse novo ‘modelo’:  
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A novidade consiste no estabelecimento de dois compartimentos. O 

período patogênico, onde a doença, livre de seu suporte (hospedeiro), 

segue seu processo em fases, e o período pré-patogênico, onde se 

introduziu o conceito de interação. (...) Temos, portanto, dois níveis: um 

das determinações múltiplas e da interdisciplinaridade e, outro, exclusivo 

da clínica, onde se dá o processo da doença e o seu término. De uma certa 

maneira, é a doença apoiando-se (ou justapondo-se) sobre o mundo, após 

libertar-se do seu suporte (o paciente). (...)Viver é estar submetido a 

agentes em um meio ambiente, é estar na continuidade do patogênico, é 

estar em equilíbrio diante da probabilidade da doença. A relação médico-

paciente deixa de ser ocasional e transforma-se em uma necessidade 

contínua do viver, da manutenção do equilíbrio (AROUCA, 1975, p. 17-

19). 

 

 Assim, a doença que foi vista no ‘modelo’ da clínica anátomo patológica tendo 

sua morada no corpo biológico individual dos homens relativamente abstratos a partir de 

suas alterações morfo-funcionais, e que nesse processo de trabalho motivou o consumo e 

produção de novos conhecimento e técnicas, sendo capaz de ganhar praticamente status 

de “verdade científica” (saber-entidade); retorna ao plano coletivo - aparentemente sob a 

forma processual da história natural das doenças e sublinhada por atraentes referenciais 

de multicausalidade - para  extrapolar-se novamente como doença-entidade solta no 

mundo, em que toda coletividade de indivíduos pode encontrar seu estágio na “história 

natural da doença” e deva adotar um “estilo de vida” que o previna. A universalidade do 

cuidado à saúde, assumida no plano individual, é uma questão comportamental e de 

atitude, passível de ser medicalizada amplamente (AROUCA, 1975; AYRES, 1993; 

TESSER, 2006). 

 Tal compreensão estava em sintonia com as discussões sobre o custo da 

assistência médica individual norte americana e com a necessidade de transferir as 
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responsabilidades da saúde para os indivíduos nos marcos coletivos de suas famílias e 

comunidades; além de estar baseada em pressupostos teóricos como “[...] a história é feita 

por indivíduos em particular e que o setor saúde teria autonomia política neutralizando o 

conjunto das relações sociais que determinam o próprio setor e os sujeitos.” (ESCORELL, 

1987, p.84).  

No entanto, essa compreensão da medicina preventiva liberal precisou, ao entrar 

nos Departamentos de Medicina Preventiva, adequar-se à realidade brasileira. Assim, o 

modelo preventivista teria adentrado no país como um projeto racionalizador da atenção 

médica, sendo que em cada universidade, inseriu-se de maneira diferenciada, haja visto o 

grau de autonomia e discussão presentes de modo diferenciado em um mesmo regime 

autoritário, como destaca (ESCORELL, 1987). 

A autora Escorel (1987) classifica a penetração das adequações em modelos 

“mínimo legal” estabelecidos nos currículos, “liberal” e nesse dito “racionalizador”, ainda 

que na maioria do país tenham sido empregados os dois primeiros.  

Descreve-se na sequência algumas das adequações racionalizadoras (apenas 

aquelas pertinentes ao presente estudo), uma vez que a maior parte da crítica que origina 

o discurso sanitarista emerge das universidades que possuem esse último modelo, 

localizadas principalmente na região sul e sudeste do país: 

1. Se, no modelo liberal, a medicina preventiva se propunha a uma 

mudança no saber, no modelo racionalizador, o Estado opera uma inversão 

e passa enunciar a partir da prática. 

2. O aluno passa a ser visto como produtor direto. O médico por sua 

vez, representa mão-de-obra sujeita a relações contratuais. A medicina 

preventiva se situa no modelo racionalizador legitimando a ideologia do 

assalariamento em área da medicina geral ou integral. Legitima, ainda, o 

projeto de Estado de ampliar as fronteiras nacionais da saúde, ajudando a 

criar uma maior demanda para o setor. 
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3. A estrutura departamental do movimento preventivista cede lugar a 

outros critérios de integração [no sentido da formação do discurso] que 

vêm operacionalizar o discurso oficial: incentiva-se o desenvolvimento de 

programas de comunidades. 

4. No modelo racionalizador, a estratégia de integração intra-escola 

cede lugar a uma integração para fora, com as carreiras de saúde e com o 

sistema de saúde. A equipe de saúde é vista como agente de saúde em 

comunidade e o trabalho médico dilui-se na noção de cuidado integral. 

5. O conceito estratégico passa a ser o de integração docente-

assistencial. Os programas docente-assistenciais supõem uma redefinição 

do currículo médico e uma proposta de seriação, em que os alunos, desde 

os primeiros anos, cumprem tarefas na rede oficial de serviços 

(ESCOREL, 1987, p.85-86). 

 

Dessa forma, nota-se a intenção de vincular a medicina preventiva diretamente ao 

âmbito das ações dos serviços de saúde, pelas quais o Estado brasileiro já era o 

responsável, considerando a maioria dos serviços de saúde existentes.  

  Os programas de Medicina Comunitária, por sua vez, eram atraentes aos governos 

da América Latina, como soluções baratas a uma demanda crescente de atenção à saúde. 

Até 1970 a maioria desses programas eram campo de estágio prático de internos e 

residentes e os modelos alternativos de atenção passaram a contribuir efetivamente na 

extensão de cobertura assistencial (ESCOREL, 1987).  

  Tais programas apareceram em um primeiro momento como atraentes a 

determinados setores estudantis insatisfeitos com sua formação e perspectivas 

profissionais, os quais passam a procurar novas formas de se vincular à população e a 

seus problemas. Abriu-se um debate nos Departamentos de Medicina Preventiva acerca 

do que fazer para atingir essas demandas da população mais pobre e como enfrentá-las. 

Vale lembrar que as Ciências Sociais não compunham os currículos nesse momento, o 
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que tornava as perspectivas de ação mais complexas (ESCOREL,1987). Nesse contexto, 

era acentuada a ligação das práticas da medicina comunitária como processos de 

manutenção da estrutura social ao qual está inserida, constituindo-se, na realidade, como 

um projeto para intervir nas comunidades carentes sem que se possa alterar suas 

condições, e a prática médica seguiria contribuindo na reprodução dessas estruturas e 

auxiliando no controle da força de trabalho (DONNANGELO, 1975).  

  Em síntese, as contradições da própria prática estimuladas pelo “projeto 

racionalizador preventivista” foram agudizando conflitos e produzindo inflexões no 

interior dos Departamentos e nos próprios serviços de saúde que passaram a contemplar 

a participação ativa da população na construção e operação. Assim, o início dos anos 1970 

mostram-se extremamente frutíferos, pois passa-se a organizar a crítica e a produzir 

referenciais questionadores do modelo preventivista, com destaque para autores que 

buscam nas origens da Medicina Social reestabelecer conexões da prática médica como 

uma ampla prática social (AROUCA, 1975; DONNANGELO, 1975).   

  Nesse mesmo período, “[...] a crise da economia dos países latino-americanos se 

acentuava, com o agravamento do processo inflacionário, o aumento da dívida externa, 

do desemprego e do déficit fiscal, marcando de forma negativa os níveis de saúde [...]” 

(NUNES, 1994, p.14) impõe, mais uma, vez o questionamento do lugar que deveriam 

ocupar as práticas de saúde na sociedade e como se relacionavam intimamente com o 

modo de adoecer ou produzir saúde dos homens (NUNES, 1994). Assim, as produções 

científicas do mesmo período na América Latina (LAURELL, 1976; GARCIA, 1983), 

localizadas a partir da abordagem marxista e calcadas no materialismo histórico e 

dialético fomentaram também no Brasil a busca por uma teoria social da medicina que 

envolvesse a determinação social do processo saúde/doença.  
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  Essa reflexão crítica da determinação social do processo saúde/doença estava 

baseada nas seguintes questões, como sistematizado abaixo: 

1. A observação de que a posição de classe explica muito melhor que 

qualquer outro fator biológico a distribuição da doença na população e o 

tipo de patologia dominante; 

2. O equívoco da suposição “desenvolvimentista” de que as condições 

de saúde coletiva melhorariam como resultado automático do 

desenvolvimento econômico; 

3. O desenvolvimento da assistência médico-hospitalar não implicou 

num avanço substancial dos grupos cobertos por ela; 

4. A noção de que a distribuição destes serviços entre os diferentes 

grupos e classes sociais- que está em relação inversa às necessidades de 

cada um, não depende de considerações técnicas científicas, mas, 

principalmente, de considerações econômicas, políticas e ideológicas 

(ESCOREL, 1987, p. 92). 

 

Portanto, a partir da historicidade do processo saúde-doença, a teoria social da 

medicina analisava a maneira como a doença foi se restringindo ao campo biológico e, 

no modelo preventivista, tomando o social como algo mitificado ou simplesmente como 

um meio-ambiente abstrato não determinado socialmente e, assim, observava-se a 

medicalização, o fortalecimento do complexo médico-industrial, e o próprio 

subdesenvolvimento, como fatores que condicionavam e retroalimentavam a manutenção 

das próprias praticas médicas descoladas das necessidades específicas dos indivíduos de 

diferentes setores de classe e das suas formas concretas de adoecer e produzir saúde 

(ESCOREL, 1987; NUNES, 1994).  

  Dessa forma, as bases teóricas do MRS passam a ser forjadas no interior das 

universidades com uma comunicação permanente com os serviços de saúde. Da 

conjunção da prática e do enfrentamento no campo da medicina preventiva, “[...] 
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delimita-se como objeto da saúde coletiva não mais o indivíduo ou seu somatório, mas o 

coletivo enquanto social de classes e frações de classes e a distribuição da saúde e da 

doença nessa sociedade” (ESCOREL, 1987, p.93).   

  Retoma-se a busca pela saúde, em sua concepção positiva, ampla, coletiva, não 

em modelos teóricos, mas nas próprias contradições do sistema de saúde. Uma teoria de 

sustentação à ação transformadora, “[...] da realidade sanitária sendo objeto de estudo e 

objeto de intervenção política” (ESCOREL, 1987, p.93).  

  Assim, é sistematizado abaixo, a partir de (ESCOREL, 1987) o diagnóstico que o 

MRS produziu a partir do estudo das contradições do sistema de saúde brasileiro. 

Importante tomar o MRS não como um movimento homogêneo, mas como movimento 

que foi capaz de produzir sínteses, tais como: 

1. O atual estado de saúde da população brasileira é consequência de uma 

dupla determinação. De uma política econômico e social que colocou nas 

costas dos assalariados quase todo o ônus do crescimento econômico. [...] 

e de uma política de saúde cuja característica mais importante é o 

empresariamento e cujo objetivo fundamental é o lucro. 

2. Atualmente, a característica profissional mais marcante dos 

trabalhadores na área da saúde é a perda de sua dignidade enquanto tais. 

3. A política nacional de saúde é traçada de modo autocrático. 

4. Os recursos da previdência social para assistência médica estão sendo 

dirigidos, basicamente, à compra de serviços por empresas privadas. 

5. O lucro das empresas médicas é aumentado às custas do salário da 

população trabalhadora. 

6. O governo financia a expansão de serviços privados com a poupança da 

população. 

7. A característica básica das políticas de saúde pública é sua ineficiência. 

8. A política de formação e recursos humanos obedece a mesma ótica da 

política de saúde: concentração e privatização.  



112 

 

9. O quadro atual da produção de medicamentos caracteriza-se por uma 

quase completa desnacionalização e crescente dependência externa. 

10. No setor de equipamentos médicos, a dependência externa é tão grave 

quanto a dos medicamentos (ESCOREL, 1987, p. 56). 

 

Desde essas constatações há um longo e árduo trajeto do MRS e do conjunto dos 

movimentos sociais na luta pela saúde e a democracia até a CF de 1988 que cria o SUS. 

Diversos autores descrevem esse processo (PAIM,2008; ESCOREL, 1987).  

  O que cabe no presente estudo é compreender que a síntese expressou a 

necessidade de medidas que detivessem e controlassem o empresariamento da medicina 

quanto à produção, distribuição e consumo de serviços e equipamentos médicos, de tal 

forma que se transformassem todos esses atos em bens sociais gratuitos; que fosse criado 

um Sistema Nacional Único de Saúde sob responsabilidade total do Estado cuja tarefa 

seria planificar e executar políticas de saúde por meio de mecanismos eficazes de 

financiamento, tomando a descentralização do sistema como ferramenta para viabilização 

da autêntica participação democrática da população, o chamado controle social inscrito 

como diretriz do SUS e como forma de maior eficácia de controle do sistema e de suas 

necessidades de saúde; além de estabelecer um estatuto de convivência da prática 

assalariada dentro do sistema e das estratégias de controle sobre a prática dos consultórios 

particulares e sobre a produção/importação, distribuição e consumo de equipamentos 

médicos (ESCOREL, 1987).  

  A partir desse ponto já se conhece melhor os resultados aprovados na VIII 

Conferência Nacional de Saúde e depois incluídos na Lei nº8080/90, bem como os 

princípios e diretrizes que irão reger o SUS, ou seja, universalidade, integralidade, 

equidade e participação social.   

  Considerando a discussão acima, cabe desenvolver o último item desse capítulo, 
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que visa demonstrar o processo de trabalho em saúde que hoje predomina após a Reforma 

de Estado encetada a partir de 1995 (BRESSER PEREIRA, 1998) e os possíveis 

indicadores de precarização. 

2.4.1. O trabalho em saúde após a Reforma Administrativa de Estado e os 

referenciais de precarização 

 Antes de discorrer sobre as especificidades do momento atual, é essencial retomar 

o referencial teórico adotado, para se compreender que os anos 1980 expressaram o auge 

e a maturação de importantes contradições presentes na medicina assistencial brasileira.   

  Entende-se aqui a potencialidade e explosividade que forja a Reforma Sanitária 

localizada a partir de um amplo e profundo descaso governamental com as práticas mais 

vinculadas à “saúde pública”, não esquecendo como afirma Mendes-Gonçalves (1992) a 

situação dos indicadores de saúde como a prevalência de doenças endêmicas como 

hanseníase, malária, tuberculose e outras doenças perfeitamente controláveis, não fosse a 

priorização das ações curativas individuais. 

Dessa forma, o ideário da Reforma Sanitária aponta para a falência do modelo 

assistencial previdenciário e luta por um processo de trabalho em saúde, e não um 

processo de trabalho para a doença. A fixação da saúde como dever do Estado e direito 

de todos,  modifica a relação do:  

[...] Estado que se constitui como estrutura concreta, e que ao lado das 

definições de princípios de equidade e universalidade como balizas para 

produção e distribuição dos serviços de saúde redefine o cidadão como 

estatuto concreto do indivíduo social (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 

105). 
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  O que pode abrir espaço para que novas práticas possam ser legitimadas, uma vez 

reconhecida a saúde em seu aspecto multidimensional da vida humana; práticas estas 

capazes de redefinir possibilidades de futuro imediatamente dadas (MENDES 

GONÇALVES, 1992).    

  Percebe-se, portanto, que os ideias propostos pela Reforma Sanitária ao buscarem 

a saúde como valor positivo, ao localizarem a determinação social do processo saúde-

doença como marco relevante na busca pela saúde, necessariamente, estendiam suas 

consequências e medidas ao espaço mais amplo da sociedade, portanto “externas” ao 

processo de trabalho em saúde e correspondentemente internas a ele. E segundo o autor 

tais mudanças poderiam, haja vista sua consonância com as formas de reprodução social, 

estabelecer novos paradigmas e processos de trabalho em saúde (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

  Assim, para que se possa estabelecer uma avaliação quanto aos possíveis 

indicadores para considerar a precarização do trabalho em saúde é necessário ponderar, a 

partir do referencial teórico adotado, as seguintes questões: 

a) Deve-se assumir o processo de trabalho, nesse caso especial em saúde, 

contextualizando-o dentro de uma forma específica de reprodução social. De tal modo 

não ser pertinente compará-lo a outro processo de trabalho, localizado em outro momento 

sócio-histórico que irá refletir necessariamente outras necessidades.  

b) Por mais que tenha havido mudanças, algumas inclusive de impacto 

importante na estrutura política, econômica e social do país - a exemplo da Reforma de 

Estado no Brasil -, por certo ocorrem no curso de anos dentro de um mesmo modo de 

reprodução social.  

c) Considera-se a reabertura democrática do país e a promulgação da 

constituição de 1988, transcorridos os governos e as mudanças políticas, econômicas e 
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sociais que configuraram o regime de produção capitalista brasileiro até a experiência 

atual em 2014, como sendo o período de análise e referenciais de precarização do 

processo de trabalho em saúde que permitem comportar esse trabalho.   

d) Entende-se que em um período é possível observarmos diferentes 

conjunturas.  Dessa forma, recorta-se de maneira mais específica a conjuntura que 

corresponde as duas últimas décadas, sem descontextualizá-las do período. Adota-se esse 

referencial, uma vez que permite observarmos de modo mais segura a experiência de 

consolidação do SUS; o efeito da Reforma Administrativa do Estado na saúde e as 

eventuais contrapropostas no sentido da “desprecarização” do trabalho do SUS que 

surgiram nas duas últimas décadas.   

e) A essa altura deve-se compreender, no presente estudo, que os critérios 

adotados para avaliar se o processo de trabalho em saúde se “precariza ou desprecariza”, 

não se atem aos critérios ou categorias, somente relacionados ao “vínculo empregatício 

seguro, fruto de processo seletivo público”, ou “estabilidade/instabilidade”, ou ainda aos 

“níveis de exploração/produtividade”, mas sim ao processo de trabalho em saúde, 

enquanto seus componentes, necessidades/finalidades, adequando-se à busca da 

concepção positiva de saúde. 

f) Assume-se como concepção positiva de saúde, nessa conjuntura definida, 

aquela que melhor expressou e sistematizou a ineficiência do processo de trabalho em 

saúde que se desempenhava até então, centrado na doença. Portanto, advoga-se a 

concepção do paradigma da Reforma Sanitária assentado na compreensão da 

determinação social da doença, materializado pelos princípios promulgados de 

“universalidade”, “integralidade”, “equidade” e “participação social”, como sendo 

parâmetros, sobretudo a “integralidade e equidade” para observação da busca pela 

concepção positiva de saúde nas práticas atuais. Dá-se esse recorte porque são os 
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princípios que melhor sintetizam as críticas e as tarefas propostas pelo paradigma 

sanitário. 

g) Também constituem critérios importantes de orientação na busca da 

concepção positiva de saúde trazida pelo paradigma sanitário, a efetivação de medidas 

que para além de afirmar positivamente a saúde, são capazes de fazer frente aos avanços 

das consequências do modelo médico assistencial e seu empresariamento, sintetizadas 

anteriormente a partir de Escorel (1987). 

Lembremo-nos no capítulo inicial tentatou-se de explicitar o contexto de 

implementação do SUS e na sequência localizá-lo na conjuntura da Reforma 

Administrativa de Estado na saúde. Nele foi resgatada fundamentalmente a compreensão 

de que o SUS universalizou-se baseado, sobretudo, na descentralização dos municípios e 

estados, a partir de uma divisão de seus subsistemas de “Entrada e Controle” (ações na 

atenção primária) e no subsistema “Ambulatorial e Hospitalar (ações de média e alta 

complexidade).   

  Observou-se ainda que essa expansão, em consonância com as diretrizes do Banco 

Mundial, de redução de custos e ampliação da efetividade das ações de saúde não 

alcançou os patamares desejados em ambos os subsistemas, sobretudo no segundo, sendo 

acompanhada por políticas que, ao longo dos anos, reafirmavam as restrições ao 

financiamento da saúde. Por fim, constatou-se que houve um processo de fragmentação 

e dissociação entre esses dois subsistemas e que a expansão tanto da rede de serviços, 

como do estoque de recursos humanos aconteceu a partir da transferência por parte do 

Estado de recursos e responsabilidades por meio de contratos de gestão para a iniciativa 

privada; sendo que todos esses fatores geraram uma situação de expansão de vínculos de 

trabalho que não garantem direitos trabalhistas e sociais, haja vista a inobservância de 

concurso público aos servidores da saúde. (NOGUEIRA, 2004)  
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  Considera-se que os processos de trabalho em saúde são parte desse todo, exposto 

no primeiro capítulo e que compõem a conjuntura que foi abordada e que certamente são 

influenciados no seu desenvolvimento “interno” a partir das necessidades que esse modo 

de produção social e essas políticas de saúde alimentam (MENDES GONÇALVES, 

1992).  

  Frise-se que foi compreendido que seria impossível, no presente estudo, detalhar 

o processo de trabalho em saúde estabelecido em cada um dos “subsistemas”, fazendo-o 

com os critérios necessários para integrá-los com os seus arranjos no setor público e 

privado; bem como relacionando-os com os programas de saúde e as demandas dos 

territórios específicos aos quais vinculam-se as determinações sociais específicas do 

processo saúde-doença, e como estabelecem-se a relação entre os profissionais de saúde, 

usuários, bem como as técnicas e instrumentos ao nível do processo de trabalho concreto. 

Essa é uma das limitações do capítulo o que certamente pode refletir-se nas suas 

proposições. No entanto, fazê-lo demandaria um novo e exclusivo estudo não realizável 

nesse momento.  

  Optou-se, portanto, levando em conta o referencial teórico e os critérios 

estabelecidos anteriormente, sobretudo nos itens (f) e (g), observar como esses 

componentes da “integralidade” e “equidade” no processo de trabalho em saúde são 

afetados pela fragmentação entre os subsistemas e eventualmente, que papel desempenha 

a lógica privada nessa relação.   

  Parte-se, portanto, dos estudos já produzidos pelos autores acima citados e 

vinculados ao paradigma sanitário do trabalho em saúde reportados assim de maneira 

ampla e não circunscrita em um ou outro subsistema, mas que circunscrevem-se como 

práticas comuns e que apontam, muitas vezes, subsídios para se compreender as 

deficiências dos processos de trabalho atuais - quase sempre vinculadas a buscas pelas 
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necessidades positivas de saúde - e como o processo de trabalho em saúde deveria 

correspondê-las; para finalmente demonstrar a partir do referencial teórico os parâmetros 

de precarização. 

  A fragmentação do projeto de cuidado, seja ela no campo de ampliação das 

especificidades da assistência médica que frequentemente compartimentalizam os 

indivíduos e seus órgãos enfermos, seja na acentuada fragmentação entre os subsistemas 

de atenção acima referidos, que por vezes impedem que todos os recursos, técnicas e 

instrumentos de trabalho se efetivem na produção do cuidado, levaram diversos autores 

a produzir reflexões sobre os distanciamentos, ainda presentes, no que refere-se à 

integralidade do cuidado vinculada à determinação social do processo-saúde doença e aos 

aspectos multidimensionais da vida humana traduzidos nas necessidades individuais e 

próprias dos usuários que demandam a atenção dos serviços de saúde (CECÍLIO,2006; 

CAMPOS, MISHIMA, 2005; AYRES, 2004; MEHRY, 2005; CAMPOS, 2005; 

CORDEIRO et al, 2010).  

  Inserem-se nesta linha também muitos estudos que versam sobre a quebra dos 

vínculos entre os usuários com os profissionais de saúde e o próprio serviço de saúde. Tal 

perda do vínculo é tomada como uma problemática para o estabelecimento do processo 

de trabalho, uma vez que, como já visto anteriormente, ocorre a partir da relação do 

profissional com seu objeto de trabalho (indivíduo ou coletividade) e é estabelecido a 

partir da noção de simultaneidade, co-presença e co-produção (MEIRELLES, 2006; 

ORBAN, 2005) daquele que demanda atenção, visando o auxílio na tradução das 

necessidades e estabelecimento do projeto de cuidado, para assim, por meio da técnica, 

dos instrumentos e da força de trabalho, satisfazer tais necessidades. Dessa forma, o 

vínculo seria um elemento fundamental para que o processo se estabeleça de maneira 

satisfatória (CECÍLIO, 2006; MERHY, 2002).  
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  Ressalta-se nos estudos o novo imperativo para o processo de trabalho vinculado 

à “humanização do cuidado”, associada tanto à problemática da falta de vínculos, como 

da necessidade de ampliação da aproximação entre os profissionais/serviço dos usuários, 

também como forma de ter acesso e alcançar a autonomia dos sujeitos, para que o 

processo de trabalho em saúde possa por meio de suas ferramentas estimular autonomia 

no “modo de andar a vida” dos usuários (LACAZ, SATO, 2006)   

  Outras questões também se vinculam as já expressas, relativas à necessidade de 

ampliação e integração dos saberes na prática profissional como forma de superação da 

fragmentação do cuidado, muitas vezes associadas em sua superação às práticas 

multiprofissionais e/ou interdisciplinares no processo de trabalho em saúde. Também 

compondo o arsenal de técnicas que poderiam auxiliar esses processos coloca-se o 

refinamento das tecnologias de cuidado baseadas na escuta, no uso de tecnologias leve, 

leve-duras e duras, na tentativa de adequar o processo de trabalho às necessidades trazidas 

por aqueles que demandam atenção (CECCIM, FEUERWERKER, 2004; MERHY, 1998, 

2002; AYRES, 2004).  

  Ainda em relação à integralidade, há uma série de estudos que convidam à 

reflexão acerca da dimensão da promoção da saúde, de modo que questionam a busca 

pseudo-positiva pela saúde, restrita ao incentivo de ações preventivas e de consumo de 

serviços baseadas no conceito de “risco” da doença, tais como praticar exercícios, evitar 

alimentos “perigosos”, usar de remédios protetores que se voltam à reflexão sobre a 

promoção da saúde nos marcos amplos da sociedade e da determinação do processo 

saúde-doença (AYRES,1997; CZERESNIA,1999; CAPONI, 2003; CASTIEL, 2009).  

  Todos esses aspectos relacionam-se intimamente também ao tema da “equidade”, 

compreendida no paradigma sanitário como “tratar de forma diferente os desiguais, ou, a 

cada um segundo sua necessidade”.    
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  Existe, ainda, a produção de diversos estudos que buscam compreender como as 

desigualdades ou iniquidades em saúde, seguem refletindo dinâmicas ligadas a processos 

mais gerais da sociedade relacionados às condições de vida e o quanto o discurso da 

integralidade e da equidade acabam diversas vezes sofrendo as pressões do mercado 

dirigido pelos interesses do complexo médico-industrial e farmacêutico de serviços; que 

oferece respostas apenas às satisfações imediatas tocando raramente na raiz motivadora 

das iniquidades e do cuidado parcelado e que acabam por reforçar sua reprodução 

(CODEIRO, 2010; CAMPOS, MISHIMA, 2005; NORONHA, SOARES, 2001; 

NORONHA et al, 2011) . 

  Devem ser citados também estudos que apontam as consequências negativas 

vinculadas à Reforma Administrativa na saúde e ao papel do Estado para o 

desenvolvimento de um outro modelo de gestão do trabalho e de perfil dos trabalhadores 

para o SUS, que acabam por interferir nos processos de trabalho em saúde.  Assim, “[...] 

a estabilidade no emprego na esfera estatal passa a ser vista na ótica neoliberal da reforma 

como privilégio e incentivo à acomodação” (LACAZ et al, 2014, p.14). Dessa forma, o 

trabalhador público e a gestão do trabalho em saúde devem estar submetidos às mesmas 

exigências de produtividade da iniciativa privada e ser avaliados através de parâmetros 

similares, que expressam a necessidade de atingir metas cada vez mais altas, em que o 

controle dos resultados deve substituir o controle do processo de sua produção e os ganhos 

do trabalhador devem se vincular às metas estabelecidas e ao aumento de produtividade 

(GRANEMANN, 2008; PAIM, TEIXEIRA, 2007; LACAZ et al 2014).   

  Deste modo, a ênfase da gestão recai fortemente sobre as capacidades individuais 

dos trabalhadores, ampliando o acirramento da competitividade nos serviços entre os 

profissionais de saúde, ao invés de ampliar as possibilidades de cooperação mútua. 

Vinculam-se a esse cenário uma série de estudos que buscam identificar os modelos de 
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gestão do trabalho no SUS e as repercussões na saúde- doença dos próprios trabalhadores 

de saúde. (LACAZ, 2000; LACAZ, SATO, 2006; LACAZ et al, 2008, 2010; 

JUNQUEIRA et al, 2010).  

  Pode-se dizer que tais estudos tratam de colocar em movimento as contradições 

no processo de trabalho em saúde estabelecido após a constituição do SUS e, em geral, 

partem da concepção de que o discurso sanitário, enquanto discurso e enquanto algumas 

ações, como por exemplo os indicadores de cobertura e acesso; descentralização do 

sistema; gratuidade de consultas, exames, procedimentos e medicamentos; constituição 

dos sistemas de referência e contra-referência, ou ainda os avanços nas ferramentas de 

gestão e regulação, de fato efetivaram-se.   

  Porém, os próprios estudos tratam, se levados até as últimas consequências, da 

problemática da não incorporação no cotidiano do processo de trabalho em saúde, de duas 

das principais questões trazidas pelo  paradigma sanitário: a integralidade e a equidade 

do cuidado vinculadas ao marco da determinação social do processo saúde-doença e o 

alerta de que o empresariamento de toda tecnologia de serviços médicos se não 

efetivamente controlada por parte do Estado, influenciariam de modo determinante as 

características “internas” dos processos de trabalho em saúde e de sua gestão, ratificando 

a manutenção da medicina assistencial e dificultando a implementação das mudanças 

sugeridas a partir da Reforma Sanitária (FLEURY, CARVALHO, 1997).  

  Em seu estudo a respeito do que seriam as “necessidades de saúde” atuais 

(CECÍLIO, 2006) sistematiza, na prática, como o discurso sanitário baseado na concepção 

positiva de saúde, deveria orientar os processos de trabalho no cotidiano e oferece uma 

síntese das contradições apontadas acima a respeito da integralidade e da equidade no 

cuidado e das relações apropriadas e desejáveis no uso das tecnologias e instrumentos de 

trabalho acumulados até então. Serve bem como parâmetro para apreender as questões 
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essenciais às quais a base do paradigma sanitário não conseguiu efetivar em seu discurso 

como prática, e pela negativa, acaba por constatar as práticas ainda predominantes como 

vinculadas ao ‘modelo’ das práticas medico-assistenciais racionalizadoras e no máximo 

preventivistas. Problematizando o mesmo tema Campos e Mishima (2005) agregam as 

noções de necessidade da presença do Estado e da participação política entre as 

necessidades de saúde.   

  A síntese das necessidades apontadas por Cecílio (2006) relaciona-se a 

“necessidades necessárias” se for adotado como referencial que a Reforma Sanitária foi 

capaz de produzir um arcabouço teórico e de práticas objetivadas na dimensão mais 

próxima do processo de trabalho em saúde, que permitem hoje já vislumbrar as condições 

objetivas e subjetivas no conjunto da sociedade para realização de um novo processo de 

trabalho em saúde. Novo, na medida em que o centro do processo de trabalho desloque-

se: da doença “solta no mundo”; da parcialização igualitárias dos indivíduos e de suas 

necessidades abstratas ou da “sociedade”; e principalmente recoloque os homens e não 

mais os infinitos atos de consumo de técnicas e instrumentos como fim do processo de 

trabalho, e sim como meios dos processos de trabalho, seja no âmbito “interno” ou 

“externo” da gestão do trabalho em saúde.  

  Se for considerado o referencial adotado por Mendes Gonçalves (1992), pode-se 

dizer que a esse conjunto de proposições iniciais faltou à Reforma Sanitária o caráter de 

ter se construído como um processo não de reforma, mais sim de verdadeira revolução 

social, já que, só seria possível, produzir um novo e radical processo de trabalho como é 

o proposto pela reforma sanitária-radical entendido aqui como sistematização das 

necessidades radicais de saúde como aquelas que só podem ser satisfeitas por um outro 

processo de trabalho - se fossem encontradas também na sociedade e entre os homens 

concretos (dotados de necessidades substantivas e individuais), objetiva e subjetivamente, 
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novas formas de relacionarem-se com os demais produtos dos outros processos de 

trabalho.  

  Deve-se lembrar que as “necessidades radicais” não são fantasmagóricas, são 

necessidades de objetos reais, cujos sujeitos históricos dessas mudanças totais imbuídos 

de seu “devir” de criar condições para satisfazê-las, forjam-se, necessariamente, não 

como um a priori ou partir do auto-conhecimento dos processos. 

[...] quando ele vêm a ser sujeito no mesmo movimento em que objetiva-

se a práxis e assim reconhece-se como portador de necessidades radicais e 

identifica os processos de trabalho que caminham- apenas- a ir de encontro 

com essas necessidades (MENDES GONÇALVES, 1992, p. 49).  

Assim, identificar e buscar satisfazer “necessidades radicais”, é o mecanismo pelo 

qual pode se construir esses novos homens, que por meio de novos processos de 

objetivação, podem romper obstáculos sociais totais (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Admite-se, portanto nesse estudo que, como aponta Cecílio (2006), e os demais 

autores citados anteriormente, observando a realidade dos processos de trabalho em saúde 

após a Reforma Sanitária, e verificando pequenas, mas significativas mudanças reais no 

âmbito concreto dos processos de trabalho que ocorreram nesse mesmo período de 

formação do SUS, que os mesmos seguiram por vezes dando resposta a “necessidades 

necessárias” cuja existência relaciona-se ao SUS e a consensos mínimos no campo da 

reprodução social e que as tenham viabilizado, ou, majoritariamente, seguiram 

aprimorando coletivamente a formulação de “necessidades radicais” abertas com a 

Reforma Sanitária e que seguiram problematizando obstáculos (muitas vezes 

relacionados ao “interior” do processo da medicina assistencial racionalizadora) 

impeditivos para o avanço das “necessidades radicais”.  

  Isso leva a duas conclusões importantes a serem elucidadas: a primeira refere-se 
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ao fato de que ao não serem majoritariamente “necessidades necessárias” e que seguem 

sendo “necessidades radicais” decorrer-se que a objetivação de suas práticas seriam 

eternamente obstaculizadas, e assim nada poderia ser feito. A segunda é que não só a 

tentativa de sua concretização e o enfretamento sistemático com todos os outros 

obstáculos deve não somente prosseguir, como avançar, pois só assim, tais sujeitos 

concretos da mudança podem perceber algo que falta a muitos - parafraseando Mendes-

Gonçalves (1992, p.50) - isto é, a percepção de que “[...] a mudança é um processo social 

total e não apenas um processo “sanitário”.  

  Dito isso e buscando somar esforços ao campo de discussão das “necessidades 

radicais” é preciso que se debruce, e sem perder o foco nos dois principais paradigmas 

sanitários ditos anteriormente e que se vinculam de maneira imediata e indissociável ao 

campo “macropolítico” e “micropolítico” de ações “gerais” ou de “saúde”- se é que é 

possível dividi-las- visando apreender e sistematizar os obstáculos, para que os processos 

de trabalho em saúde possam tentar a concretização das “necessidades radicais” já 

sistematizadas e que se possam descobrir novas, nesse sentido a contribuição de Campos 

e Mishima (2005) parece fundamental.  

  Assim, o primeiro referencial para a precarização do trabalho em saúde que se 

possa tratar, de acordo com o referencial teórico adotado,  relaciona-se a toda e qualquer 

ação ou rotina de trabalho que afaste profissionais de saúde e usuários - e todos demais 

profissionais e entes da sociedade civil que mediam/regulam esse sistema - ou outros 

circunscritos em suas relações para apreendermos no cotidiano a partir de sua continua 

busca por aperfeiçoamento do processo de trabalho em saúde, com possibilidades de 

identificar e tentar concretizar as “necessidades radicais” contidas no paradigma sanitário, 

mesmo que essas venham a ter obstaculos na decorrência do processo. 

  Assim, todas as medidas que podem relacionar-se com formas qualitativas de 
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promoção do trabalho em saúde, de modo a atuar como disparadores de identificação e 

tentativas de concretização de “necessidades radicais”, podem, observados alguns 

critérios, ser referenciais positivos de “não-precarização” e, neste sentido, as relações do 

trabalho em saúde devem ser:  

A) Mais livres, ou seja, entendidas como autônomas para influírem no próprio 

processo de trabalho e nas suas condições de produção;  

B) Mais estáveis, isto é, entendidas como potencialmente mais promotoras de 

vínculos e de processos de cuidado, seja entre os profissionais, seja nas relações 

entre profissionais e usuários, sociedade civil organizada e outros atores;  

C) Mais singulares, aqui entendidas como as necessidades específicas de indivíduos 

e coletividades determinadas sócio historicamente também no seu adoecer, mas 

essencialmente no que contam para produzir e promover sua saúde;  

D) Mais integrais, compreendidas como as que apreendem de modo interdisciplinar 

e amplo os aspetos multidimensionais das necessidades, sobretudo das 

potencialidades de vida e assim de saúde; 

E)  Mais democráticas, no sentido de serem entendidas no âmbito da relação entre 

profissionais, usuários, sociedade civil organizada como potência para a 

participação e o controle social, aqui entendido, sobretudo, como transformação 

social dos trabalhadores para com as responsabilidades do Estado. 

F)    Mais soberanas, entendidas como aquelas que representam a supremacia da 

ação de Estado em face aos interesses e direitos de entes privados. 

  Porém, acrescenta-se a toda essa gama de medidas, a observação de um critério 

essencial, pouco apreendido pelos estudiosos que seguiram sistematizando as 

“necessidades radicais” às quais vinculam-se à capacidade de dar todos esses passos rumo 
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a essas medidas de modo qualitativo e crítico, para que sejam, de fato, “necessidades 

radicais”, e não somente a reprodução de “necessidades necessárias” da “sociedade”, a 

saber: o peso do profundo e contínuo processo de perda do sentido do trabalho em saúde, 

a sua alienação (LACAZ et al, 2014).  

  A percepção da perda do sentido do processo de trabalho é o primeiro valor-

negativo, rumo à possibilidade de sua superação. A alienação das “necessidades 

humanas” e sua tradução em infinitos atos de consumo individuais sob o capitalismo, 

elevam as técnicas e instrumentos a serem consumidos no processo de trabalho em saúde 

como fim em si mesmo (MENDES GONÇALVES, 1992). Logo, cabe aos profissionais 

de saúde deixar de inclinarem-se a elas, as técnicas e os instrumentos, para inclinarem-se 

àqueles que demandam atenção, portadores de necessidades singulares. 

  Em termos práticos, as necessidades humanas concretizáveis individualmente 

permanecem latentes, ao profissional médico só cabe reconhecer as que possam fazer 

sentido ao seu procedimento de trabalho (    OT) , que é decifrar doenças aos 

usuários/coletividades, se possuir, a partir dos diagnósticos, estatísticas, exames, 

medicamentos dirigidos, a tradução supostamente verdadeira, de uma necessidade tão 

abstrata quanto a que ele captou (MENDES GONÇALVES,1992).  

  Caberá muitas vezes aos profissionais, técnicos, enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas e outros, a operacionalização de prescrições (OT    ) em 

sujeitos/coletividades, das quais as necessidades a eles atribuídas são essencialmente 

superficiais e derivadas, por vezes, da superficialidade primeira. E em geral, esses que 

estão mais próximos da terapêutica e dos que demandam atenção evidenciam de forma 

mais qualitativa a ineficiência do processo de cuidado, mas, alienados do processo do 

cuidado total, parecem questionar muitas vezes o efeito da terapêutica, quando na verdade 

questionam o processo (MENDES GONÇALVES, 1992).  
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  Estabelece-se um ciclo que impossibilita, muitas vezes, a emergência de fatores 

que apontassem para a superação do processo de trabalho desenvolvido, devido ao 

desconhecimento das necessidades reais dos sujeitos/coletividades e por um 

parcelamento do processo que não produz devolutivas coletivas para o conjunto dos 

envolvidos no processo de trabalho que possibilitem a identificação de ações para superá-

lo, visando caminhar para tentar satisfazer “necessidades necessárias” ou “necessidades 

radicais”, e isso ocorre também porque a forma pelas quais cada um “entra” no processo 

de trabalho, não lhes faz sentido opinar sobre isso, ou no mínimo, não é algo de sua 

responsabilidade (MENDES GONÇALVES,1992).  

  Por sua vez, a necessidade de reprodução dos atos de consumo também faz parte 

das demandas trazidas pelos usuários, já que constituem o contexto das necessidades da 

reprodução social, contudo, nunca as necessidades “sociais” como vimos serão 

homogêneas e a racionalização científica processual da doença negou-lhes - aos usuários-

, ter o direito de autoridade e autonomia sobre seus próprios corpos, dores/sofrimentos e 

necessidades , já que o que determina a “verdade” não encontra-se no sujeito (MENDES 

GONÇALVES, 1992; AYRES, 1993).  

  Assim, alienam-se do seu próprio processo de saúde-doença, cerceando as formas 

pelas quais os indivíduos podem reestabelecer e promover sua potencialidade de vida. O 

auto-cuidado e a livre escolha em termos práticos, são tão distante aos sujeitos, como as 

necessidades são aos profissionais. Não à toa, escolhas que fogem do padrão 

medicalizador da vida são tão questionadas, como da morte em âmbito doméstico, ou da 

não adoção de procedimentos estabelecidos como uso de dietas e prática de atividades 

físicas, que não são mais do que a objetivação do discurso do saber científico-entidade. 

Cabe lembrar que a autonomia dos usuários restringe-se apenas a culpabilizarem-se pela 

ausência de medidas preventivas a determinadas doenças (AYRES, 1993; CASTIEL, 
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2009).  

  E, para encerrar essa argumentação, no âmbito do SUS e do Estado, o processo de 

trabalho em saúde segue sendo regulado e condicionado a partir das necessidades de 

seguir reproduzindo socialmente o modo de produção vigente (MENDES GONÇALVES, 

1992). O se faz fomentando e ampliando ações que estejam em consonância, ou por vezes, 

incorporem medidas que não incompatibilizem as ações de saúde com o modo de 

reprodução da sociedade. Um bom exemplo disso, é a própria relação da criação do SUS 

e os paradigmas sanitários que contém, sendo perfeitamente reorganizados em 

consonância e ao lado dos novos modelos de gestão no SUS o que ocorre em conjunto 

com o crescimento do sistema suplementar de atenção à saúde (PAIM et al, 2011).  

  Assim, cabe dar um fecho ao capítulo definindo a precarização do processo de 

trabalho em saúde como vinculada, como já dito anteriormente, aos procedimentos de 

trabalho que impedem o despertar da identificação e tentativa de concretização de 

“necessidades radicais”, entendendo-se por “necessidades radicais”, aquelas vinculadas 

ao paradigma sanitário que não se encerraram e seguem seu desenvolvimento até que 

reencontrem-se com o momento histórico capaz de satisfazê-las.   

  Define-se, então, como referenciais positivos, nesse sentido, na perspectiva da 

não-precarização do trabalho em saúde, as medidas elencadas anteriormente que visem 

criar um ambiente favorável que potencialize a abertura para identificação e tentativa de 

concretização das “necessidades radicais.”    

  Por fim, define-se como critério de observação do quanto essas medidas, de fato, 

podem aproximar-se às “necessidades radicais”, ao observar-se o grau com que o 

estabelecimento de suas relações afasta, em alguma medida, o valor-negativo presente na 

lógica da alienação e da perda de sentido do processo de cuidado, sendo este, 
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necessariamente, vinculado a questões “internas” e “externas” ao processo de trabalho 

me saúde. 
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CAPÍTULO III 

Objetivos e Método 

3.1. O problema de pesquisa 

 

O PCCS no SUS compôs uma demanda histórica do MRS e foi posteriormente 

incorporado, em 2006, pelo programa “Desprecariza SUS” do Ministério da Saúde à 

agenda de iniciativas para desprecarização das relações de trabalho no setor saúde. 

As alterações nas modalidades de gestão e vínculos de trabalho, bem como 

profundas mudanças no caráter da produção do cuidado em saúde e das relações do 

trabalho no setor pós-reforma administrativa de estado estabelecidas no governo FHC 

(BRESSER PEREIRA, 1998) eram elementos integrantes da conjuntura em que 

discutiam-se os objetivos dos PCCS no setor saúde. 

O município de Guarulhos, uma das mais importantes cidades da região 

metropolitana do Estado de São Paulo e um dos municípios mais populosos dotados de 

importantes demandas de saúde, adotou o PCCS para os servidores do SUS em 2008, 

revisando-o no ano de 2011.  

Assim, apresentam-se como questões pertinentes de pesquisa, após cerca de 9 

anos de discussões e experiências acerca do PCCS, o que se segue: 

1) O PCCS representou avanço na proteção trabalhista e social dos servidores da 

saúde no município? 

2) O PCCS contribuiu para desprecarização das relações de trabalho no SUS em 

Guarulhos? 

3) O PCCS demostrou ser uma ferramenta construída em conjunto com os 

trabalhadores e demais entidades representativas desse segmento? 
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3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar, na perspectiva dos trabalhadores do SUS municipal de Guarulhos e de 

seus representantes sindicais, o papel do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do SUS 

como instrumento de desprecarização das relações de trabalho no SUS. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

Identificar as percepções dos trabalhadores de Guarulhos e de seus representantes 

sindicais a respeito do processo de elaboração, implantação e consolidação do PCCS-

SUS no município de Guarulhos. Analisar as relações que o PCCS do município pode 

guardar com o tema da desprecarização do trabalho no SUS.  

  Identificar as iniciativas propostas pelo movimento sindical representante dos 

trabalhadores do SUS em Guarulhos, ao longo da elaboração, implantação e consolidação 

do Plano de Cargos e Carreiras do SUS no município. 

3.3. Métodos 
 

 O presente trabalho obteve aprovação no Comitê de Ética da UNIFESP, 

disponível a partir da Plataforma Brasil pelo parecer de número 215.149, de 08.03.2013, 

firmando-se também termo de compromisso junto à Secretaria de Saúde do Município de 

Guarulhos, a partir do Departamento de Recursos Humanos de Saúde e Gestão da 

Educação em Saúde “Escola SUS” em abril de 2013.  

  O material de campo dessa pesquisa foi composto por documentos, entrevistas e 

grupos focais. Dentre os documentos destacam-se as atas do Conselho Municipal de 

Saúde do Município, bem como de suas instâncias subordinadas e os boletins eletrônicos 

do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos – STAP.  As 

entrevistas, por sua vez, foram coletadas junto à representação sindical e aos gestores de 
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saúde de nível central do município. Os grupos focais foram realizados junto aos 

servidores da rede municipal de saúde de Guarulhos. 

3.3.1. Documentos 

 

Foram solicitadas, pesquisadas e disponibilizadas pelo Conselho Municipal de 

Saúde cópias de todas as atas que se referiam à discussão do PCCS do município. Estas 

corresponderam aos períodos de 04/07/2007 até 12/07/2012, sendo o material composto 

pelas atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sua Comissão Executiva e da 

Comissão de Recursos Humanos e Fundo de Guarulhos, e referem-se ao período de 

elaboração, implantação e revisão do PCCS no município, ocorridas, respectivamente em 

2007, 2008 e 2011.  

  Os boletins eletrônicos do STAP que foram analisados corresponderam ao período 

de julho a setembro de 2011, concentramo-nos em 16 edições de boletins eletrônicos, 02 

boletins informativos especiais, 01 ficha de questionário de pesquisa sobre “condições de 

trabalho” aplicadas aos servidores nos meses em que houve mobilização dos 

trabalhadores ao longo da revisão do PCCS.   

  Não foram disponibilizadas pela entidade as atas das reuniões da diretoria do 

sindicato no período referido e também não estavam disponíveis no site da entidade os 

boletins eletrônicos correspondentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2011 e nem anteriores a esse ano. 

3.3.2. Análise Documental 
 

A pesquisa documental é, conforme aponta Gil (2002, p. 67), uma “fonte rica e 

estável de dados”, uma vez que não exige contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita 

uma leitura aprofundada das fontes. A particularidade é a natureza das fontes, que pode 
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ser um material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou que ainda pode ser 

reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. Complementando tais pressupostos, 

Pádua (1997) afirma que:  

A Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências 

sociais, na investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos 

sociais, estabelecendo suas características ou tendências [...] (PÁDUA, 

1997, p. 62). 

 

Portanto, para realização da análise documental foi adotado como procedimento 

metodológico a leitura flutuante dos documentos; a categorização, no caso das atas por 

Data/ Tipo do Documento/ Tema Chave e dos boletins eletrônicos por  Edição/ Data/ 

Tema Chave. Depois, realizou-se a pré-analise individual de cada documento; e pôr fim 

a leitura e análise transversal de todas as atas e boletins do período referido, seguido de 

interpretação de acordo com os objetivos da pesquisa. 

3.3.3. Entrevistas e Grupos Focais. 
 

Foram coletadas entrevistas com representantes da gestão municipal de saúde e 

uma representação do STAP que participaram do processo de elaboração, implantação e 

revisão do PCCS.    

  A seleção dos entrevistados foi baseada na identificação desses atores nos relatos 

das atas do conselho municipal que, por sua vez, atestavam envolvimento na discussão 

do objeto da pesquisa; e no caso da representação sindical, foi acrescido o critério de ser 

um membro (a) eleito (a) e compor a gestão do Sindicato no período referido de 

elaboração, implantação e primeira revisão do PCCS, ou seja, no mínimo entre os anos 
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de 2007 a 2012.  

  A proposta inicial do projeto envolvia a coleta de entrevista com os trabalhadores 

da rede eleitos e/ou presentes no conselho. No entanto, não foram identificadas a presença 

e constância desses trabalhadores na leitura das atas do período analisado. Assim sendo, 

para representar a percepção dos trabalhadores quanto ao PCCS, utilizou-se a base de 

dados coletada pela autora na pesquisa realizada em parceria com a Secretaria de Saúde 

de Guarulhos (LACAZ et al. 2014).   

  A base de dados era composta por quatro “Grupos Focais” (GF) em que 

participaram trabalhadores da rede de saúde em Guarulhos, sendo eles: Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), Atendentes SUS, Auxiliares de Enfermagem e 

Enfermeiros. Não houve quórum suficiente para estabelecimento de grupo focal da 

categoria de médicos. Os participantes foram escolhidos aleatoriamente, assinaram 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sendo suas falas gravadas digitalmente e 

transcritas (LACAZ et al, 2014). Foi extraída dessa base de dados os conteúdos 

pertinentes aos objetivos do presente estudo. A análise do material baseia-se no mesmo 

referencial utilizado para a análise das entrevistas, a saber: a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2004).   

  Além disso, ainda que não estivesse previsto no projeto inicial entrevistas com 

conselheiros representantes do segmento dos usuários, foi realizada a busca de 

atores/informantes-chaves dessa categoria de representação.  Foi um informante-chave 

usuário por parte das representações entrevistadas, no entanto, a busca ativa no conselho 

revelou apenas o endereço do informante como meio para estabelecimento do contato, e 

não se obteve resposta do mesmo após o envio de carta convite para a entrevista. 

Os colaboradores entrevistados representantes da gestão e representação sindical 

receberam o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e leram todas as perguntas antes 
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do início da entrevista. Optou-se por realizar a coleta das entrevistas semi-estruturadas e 

a utilização de um roteiro específico à gestão de saúde e outro à representação sindical.  

Os roteiros continham questões similares e questões dirigidas às particularidades de cada 

entrevistado (a) (ver anexos 01 e 02).  

  As partes representantes da gestão preferiram adotar como procedimento 

explanação geral sobre as questões e que fossem reforçadas as perguntas pela 

entrevistadora, caso fosse verificada ausência de respostas nos temas.  Já com a 

representação sindical, foi sugerido e adotado o critério da resposta das questões uma por 

vez. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. 

3.3.4. Análise de conteúdo 
 

Realizou-se a análise das entrevistas e grupos focais baseada no referencial teórico 

metodológico da análise de conteúdo (AC) segundo Bardin (2004). A análise de conteúdo 

é: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 

2004, p.37). 

 

  Ao descrever a técnica de AC, a autora enumera três grandes etapas dentro da 

Organização da Análise: (i) pré-análise, (ii) exploração do material, (iii) tratamento dos 

resultados e interpretação.    

  Realizou-se a leitura flutuante, em seguida, os dados brutos do texto expressos nas 

falas dos participantes foram codificados permitindo atingir uma representação do 
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conteúdo segundo um processo dedutivo (BARDIN, 2004); nesse momento da análise, 

surgiram os núcleos temáticos segundo critérios relativos à matriz teórica e aos objetivos 

da pesquisa, e pôr fim a atribuiu-se núcleos de sentido a cada tema.   

  Vale ressaltar que núcleos temáticos foram similares a ambas as entrevistas e 

foram cruzados como parte de uma análise global do tema, e as diferenças de opinião, por 

sua vez, expressaram-se no sentido do que cada entrevistado atribui às palavras chaves 

dos núcleos de sentido, comuns a ambas as entrevistas.  
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CAPÍTULO IV 

Guarulhos: Perfil demográfico, sócio-econômico e características da atenção à 

saúde e do controle social no município.  

4.1. Perfil do município 
 

O município de Guarulhos localizado na região metropolitana de São Paulo é o 

segundo mais populoso de todo o estado e possui o segundo maior PIB de São Paulo. O 

município conta com 1.299.249 habitantes e tem área territorial de 318 km2, com 

densidade demográfica correspondente a 3,83 habitantes por km2 (IBGE, 2013).  

  Apresenta altos índices de crescimento populacional nas últimas décadas. A taxa 

geométrica de crescimento anual, entre 2002 e 2010 foi de 1,3% ao ano, gerando 

acréscimo populacional de 149.263 habitantes (VIEIRA, 2014).  Esse crescimento 

acontece também vinculado à mudança no perfil populacional. A estratificação etária da 

população demonstra o envelhecimento, com predominância das faixas de idade de 20 a 

34 anos de idade e um estreitamento da base da pirâmide etária. Segundo o censo de 2010, 

o índice de envelhecimento populacional em 2000 era de 19,44% e passou para 33,69% 

em 2010.  

  No ano de 2010, segundo “Relatório da Política Municipal de Promoção à Saúde 

2014”, cuja fonte foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o seu 

Produto Interno Bruto (PIB) alcançou a marca de 37,1 bilhões de reais, sendo a 8ª 

economia do país. O município possui o segundo maior Parque Industrial do Estado de 

São Paulo, destacando-se as indústrias ligadas ao ramo metal mecânico, eletroeletrônico, 

químico farmacêutico, alimentícia e têxtil. O comércio e o setor de serviços, 

especialmente os ramos de Transportes e Logística, são também atividades com 

significativa presença na cidade, em função da localização estratégica do município e da 

presença do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GUARULHOS, SMS, 2014). 
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O PIB per capita do município foi de R$ 24.993,65 em 2009, e esse valor salta em 

2013 para R$ 33. 248,49 reais (IBGE, 2013).  Apesar do crescimento econômico do 

município, o rendimento mediano mensal per capita dos domicílios urbanos ainda era de 

550,00 em 2013, evidenciando os descompassos da distribuição da riqueza no município.

  

  Segundo dados oficiais do IBGE (2010), o abastecimento de água cobre 100% da 

população e o esgoto canalizado 86,9%. Em decorrência da forte industrialização ocorrida 

no município, com grande afluxo de migração de trabalhadores, há um aumento dos 

loteamentos irregulares sem a devida urbanização, infraestrutura e serviços públicos. De 

acordo com as estimativas da Secretaria Municipal de Habitação, existem cerca de 372 

assentamentos precários no município, que comportam aproximadamente 22.563 

domicílios e 88.446 habitantes. Em áreas de risco ou de proteção ambiental, estima-se a 

existência de aproximadamente outros 4.000 domicílios e 17.000 habitantes 

(GUARULHOS, SMS, 2014). 

4.2. Características da atenção à saúde 
 

 O perfil epidemiológico do município descrito no “Relatório de Gestão de 2011 

da Secretaria Municipal de Saúde”, apontou as principais causas de mortalidade no 

município, sendo elas em ordem: doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças 

do aparelho respiratório e causas externas (GUARULHOS, SMS, 2011).  

  Em comparação com o perfil epidemiológico retratado, a mortalidade infantil 

evoluiu de 15,9/1.000 nascidos vivos em 2002 para 10,79/1000 em 2009, no entanto 

aumentou para 12,56/1000 nascidos vivos em 20011 (GUARULHOS, SMS, 2011), 

coeficiente considerado muito elevado, e que evidencia a preponderância do componente 

neonatal, cuja determinação repousa na assistência à gestação, ao parto e ao nascimento. 



139 

 

Tal fato reafirma à dissociação entre o avanço dos indicadores econômicos e as condições 

de vida no município. 

As causas principais de internação- excluindo-se os fatores ligados ao 

parto, gravidez e puerpério- eram ligadas as causas externas, seguidas das 

doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho digestivo, doenças 

do aparelho urinário e neoplasias (VIEIRA, 2014 p. 171). 

 Entre 2010 e 2011 as internações por causas externas, deixaram o terceiro lugar 

para se tornarem a primeira causa de internação.  

  Quando se observa esses dados evidencia-se que o perfil epidemiológico do 

município reflete, em partes, as previsões demográficas e sociais citadas anteriormente. 

A população idosa está entre os grupos de maior risco ao acometimento de doenças 

crônicas e multifatoriais, não à toa o crescimento dessa faixa etária no município contribui 

no perfil das principais causas de mortalidade.   

  As dificuldades na distribuição de renda descompassadas com os ritmos do 

crescimento econômico, refletem-se por sua vez, direta ou indiretamente, nas condições 

de vidas dos munícipes, que podem ser observadas através dos indicadores sobre situação 

de moradias, e reflexos mais gerais nas taxas de mortalidade infantil e pelas internações 

relacionadas às causas externas, onde o principal componente de vulnerabilidade é a 

violência urbana.  

  A assistência à saúde no município está organizada a partir de quatro regiões intra-

municipais (Centro, Cantareira, São João Bonsucesso e Pimentas Cumbica). Elas 

diferenciam por características socioeconômicas e epidemiológicas definidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de aprimorar o planejamento e 

gerenciamento da saúde nos territórios. Segue o mapa das regiões: 
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Figura 1. M2: Regiões Municipais de Saúde de Guarulhos. Guarulhos, 20141: 

 

 

 

 

Segundo essas regiões a rede municipal de saúde organiza os níveis de atenção e 

equipamentos de saúde, da seguinte forma: 

Tabela 3. Rede Municipal de Saúde em Guarulhos. Guarulhos, 2014: 

 

Tipo de Unidade de Saúde       Total 

UBS (com ACS ou ESF) 67 

Policlínicas/Unidade de Pronto Atendimento 5 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 1 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 7 

Posto de Saúde  1 

Hospital Geral 3 

                                                             
1 Elaborado a partir de dados coletados no site da Prefeitura de Guarulhos, 2014 
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Hospital Especializado 2 

Pronto Socorro Geral  4 

Centro de Referência de Saúde do Trabalhador  1 

Centro de Especialidades Odontológicas 1 

Centro de Especialidades Médicas 2 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guarulhos, 2014 extraído de (VIEIRA, 2014 p. 171). 

De acordo com a “Política Municipal de Promoção da Saúde de 2014” a rede de 

equipamentos de saúde na atenção básica é composta por: 67 Unidades Básicas de Saúde, 

sendo 37 unidades com a Estratégia Saúde da Família e 30 no modelo tradicional. Em 

2010, foram incorporados à rede os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e à 

Atenção Básica (NAAB), tendo como uma de suas diretrizes o fortalecimento das ações 

de Promoção da Saúde nos diversos equipamentos (GUARULHOS, SMS, 2014).  

  Observamos que em média, há uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para cada 

19.329 habitantes. Esse dado pode sugerir adequação às normas da Política Nacional da 

Atenção Básica: uma UBS tradicional para no máximo 30.000 habitantes e uma UBS com 

a Estratégia Saúde da Família para 12.000 habitantes. No entanto, a própria secretaria em 

seu “Plano de Saúde Municipal 2010-2013” de saúde afirma desigualdades e 

desequilíbrios territoriais, que incluem variáveis como área física e vazios de assistência 

em determinados pontos territoriais. Além disso é destacada a dificuldade de contratação 

e fixação de profissionais da saúde, sobretudo médicos, nas regiões de saúde periféricas 

(GUARULHOS, SMS, 2010).  

  No que diz respeito aos níveis secundários e terciários da atenção à saúde, são 

elencados problemas relacionados a insuficiência de recursos assistenciais distribuídos de 

forma mais adequada pelo território municipal (GUARULHOS, SMS, 2010).  Em 
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consonância (VIEIRA, 2014), aponta que a rede hospitalar é pequena e concentrada na 

região central, distante da área mais populosa e de grande concentração industrial da 

cidade; e os postos de pronto-atendimento são mais descentralizados mas enfrentam 

excessiva sobrecarga, mesmo após investimentos da SMS repassados à gestão por 

Organizações Sociais dos serviços de pronto-atendimentos.  

  Além do desenho hospitalar apresentado a cima, a rede é complementada por 01 

hospital público estadual, 01hospital gerenciado em modelo de Organização Social de 

Saúde, 02 hospitais filantrópicos conveniados com o SUS, existindo, ainda, 03 hospitais 

privados no município. 

4.2.1.  Financiamento da saúde no município  
 

 Os dados a respeito do financiamento da saúde no município demonstram que 77,91 

% das despesas com saúde foram arcadas com recursos do município e que 26,68% da 

receita própria é investida nas ações e serviços de saúde. O próprio relatório de gestão 

conclui que deve existir uma maior participação do governo federal e do governo estadual 

nas ações de saúde, porque a capacidade do município está esgotada, uma vez que, 

segundo o relatório, a área da saúde já compromete mais de 30% do orçamento geral 

(GUARULHOS, SMS, 2011).

  

  Observa-se pela descrição dos gastos contida no relatório que 60% dos recursos são 

utilizados na área de Média e Alta Complexidade, Especialidades Médicas e Urgência e 

Emergência. E há como recomendação que altere-se o quadro, investindo-se mais na 

atenção primária em saúde e vigilância e promoção e saúde, pois se tratariam de ações 

que oneram menos o orçamento e possibilitam uma melhoria muita mais rápida nos 

indicadores de saúde (GUARULHOS, SMS, 2011).
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  O relatório conclui que, apesar das desigualdades, a prefeitura de Guarulhos aplicou 

200 milhões em recursos próprios na saúde; cerca de 80% a mais do que o mínimo 

previsto pela constituição federal. Assim, a prefeitura teria como mérito tratar a saúde 

como uma prioridade, tendo aumentado ano a ano os recursos para a saúde, segundo o 

relatório (GUARULHOS, SMS, 2011). 

4.2.2. Perfil da concentração da força de trabalho na saúde 

 

A força de trabalho na área de saúde no município é composta, em 2011, por cerca 

de 9.544 profissionais. O quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde é composto 

por trabalhadores alocados na administração direta municipal, trabalhadores 

municipalizados contratados pelos governos estadual e federal, e trabalhadores 

contratados por instituições parceiras, através de convênios ou contratos de prestação de 

serviços (LACAZ et al 2014 p.64).  A distribuição desses profissionais segundo 

modalidade de contratação entre 2009 a 2011 pode ser observada na sequência: 

Tabela 4. Quadro de pessoal da SMS por modalidade de contratação. Guarulhos, 2009-

2011: 

Servidores contratados por: 2009 2010 2011 

Administração Direta 5.961 6.432 6.486  

Municipalizados 183 175 158  

Convênio com Entidade Filantrópica (JJM) 366 369 420  
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Convênio com Entidade Parceiras (Policlínicas, 

CAPS e Hospital Bonsucesso) 

1.390 1.653 1.914  

Contratados por parceiros PSF 104 5 - 

Contrato de prestação de serviços  202 443 566 

TOTAL 8.206 9.077 9.544 

Incremento da Administração Direta  7,90 0,76 

Incremento do Total da Força de Trabalho   10,61 5,08 

Fonte: Secretaria da Saúde de Guarulhos, 2011. Extraído de ( LACAZ et al, 2014, p. 64). 

 Levando em consideração os dados de 2011 pode-se afirmar que as contratações 

pela administração direta representam 68% da força de trabalho da SMS de Guarulhos e 

localizam-se prioritariamente na atenção básica. Já as contratações com a intermediação 

de terceiros (parceiros/contratadas/conveniadas) localizados prioritariamente nos 

serviços de média e alta complexidade, “[...] chegavam a 24,5% do total de trabalhadores 

da saúde, somente as Organizações Sociais na gestão da saúde respondem a 64% de toda 

a força de trabalho contratada por meio de intermediários” (VIEIRA, 2014, p. 172).  

  Comparando as contratações segundo as modalidades de gestão, observa-se que 

houveram 871 novas contratações em 2010, dessas 58,2% foram geridas por convênios 

com entidades parceiras, entidades filantrópicas e contratos de prestação de serviços.  

Somente entre 2010 e 2011 a força de trabalho na administração direta aumentou 0,57%, 

enquanto o número de profissionais contratados por meio de convênios, contratos e 

parcerias aumentou 17,40%. Vale lembrar que esse ano marca os ingressos dos ACS, 

instituído pela Emenda Constitucional nº 51, regulamentada pela Lei Federal 11350/2006 

junto à administração direta. Dados como esses, evidenciam a forte tendência de 
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crescimento das contratações com intermediação de terceiros na rede de saúde do 

município, como verificados em estudos anteriores (LACAZ et al, 2014; VIEIRA, 2014).

  

  Como afirmado anteriormente, as entidades parceiras localizam-se prioritariamente 

nos serviços de atenção hospitalar e especialidades. Podemos observar no quadro abaixo 

a participação crescente das entidades privadas na gestão da saúde e seus respectivos 

quadros de pessoal. 

Tabela 5. Quadro de pessoal das entidades parceiras contratadas ou conveniadas pela 

SMS. Guarulhos, 2009 – 2011. 

INSTITUIÇÃO 
PARCEIRA 
CONTRATADA 
OU 
CONVENIADA 

UNIDADE DE SAÚDE 2009 2010 2011 

Associação 
Beneficente 
Jesus, José e 
Maria 

Maternidade Jesus, José e 
Maria 

366 369 420 

Associação 
Saúde da Família 

CAPS Recriar 31 28 28 

CAPS Arco Íris 26 32 29 

CAPS Alvorecer 42 43 47 

Associação 
Cornélia 

TEAR 19 23 22 

Irmandade da 
Santa Casa de 
São Paulo 

Policlínica Paraíso 197 243 199 

Policlínica São João 188 230 197 

Policlínica Maria Dirce 244 306 257 

UNIFESP – 
SPDM 

Hospital Pimentas 
Bonsucesso 

643 748 1.135 

Progresso e 
Desenvolviment
o de Guarulhos 
AS 

Unidades de Saúde diversas 202 298 429 
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RCA Produtos e 
Serviços Ltda 

Hospitais de Urgência e da 
Criança e do Adolescente  

61  120  112  

Avape - Tele 
atendimento 

Samu – Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência  

00  25  25  

TOTAL 2.019  2.465 2.900  

Fonte: Secretaria da Saúde de Guarulhos, 2011.Extraído de (LACAZ e col, 2014 p.65) 

 Além das modalidades da contratação há, ainda, o perfil dos vínculos empregatícios 

para observar-se a composição da força de trabalho. A tabela que segue, revela o perfil 

dos vínculos dos trabalhadores. 

Tabela 6. Força de Trabalho da Saúde em Guarulhos. Guarulhos, 2011. 

Vínculo Empregatício Total 

Estatutário 780 

Emprego Público 4683 

Celetista 1873 

Contrato por Prazo Determinado 45 

Cargo Comissionado 2 

Sem Tipo 395 

TOTAL 7778 

Fonte: Elaborado a partir do Relatório de Gestão 2011 da SMS, extraído de (VIEIRA, 2014, p. 

171). 

 Há predominância do vínculo empregatício pelo regime celetista, uma vez que 

todos os empregos públicos citados acima, foram previstos no PCCS do município 

também vinculam-se a esse regime. Entende-se como emprego público aquele que é 
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regido pelo Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT 

(GUARULHOS, 2008, Lei nº 6359/2008, art.3º).  

  Segundo Vieira (2014), essa situação caracteriza anomalia em relação ao regime 

jurídico de contratação, pois os cargos estatutários ficaram restritos aos existentes desde 

a década de noventa, e todos os novos cargos que surgem a partir de então são vinculados 

ao regime CLT; e, como agravante, o PCCS aprovado em abril de 2008 homogeneizou o 

desenvolvimento das carreiras, excluindo os estatutários e definindo o regime celetista 

como porta de entrada às carreiras na administração direta.  

  É sabido que desde a Emenda Constitucional nº 19/1998, o Regime Jurídico Único 

para contratação de servidores públicos para serviços de estado não-essenciais -como foi 

considerada a saúde, deixam de vigorar como regime de contratação exclusivo. A maioria 

dos manuais que versam sobre a desprecarização do trabalho no SUS, partem desse ponto 

para discorrer e constatar os prejuízos oriundos dos distintos regimes e modalidades de 

contratação no SUS.   

  Segundo o “Relatório do Seminário Nacional de Desprecarização do Trabalho 

SUS”, o regime celetista enquadra-se como um regime de contratação seguro e um 

vínculo não precarizado, exceto em situações que se relacionem às contratações 

temporárias; como exposto a seguir: 

À exceção do regime celetista, que assegura garantias trabalhistas ao 

trabalhador, as demais formas de contratações constituem mecanismos 

precários de contratação. Mesmo o contrato pelo regime CLT, quando 

temporário, não representa para o Sistema de Saúde e nem para o 

trabalhador, sinônimo de trabalho com garantias, uma vez que o mesmo 

poderá ser interrompido, prejudicando, em muitas vezes, a continuidade 

das atividades de saúde (BRASIL, 2006b, p. 9).  
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No entanto, desde 2007 o Superior Tribunal Federal deferiu Medida Cautelar na 

ADI nº 2135-4/DF, cujo Acórdão foi publicado em 7/3/2008, considerando 

inconstitucional a parte da Emenda 19 que aboliu a exigência de regime único, 

restaurando a redação original do artigo 39 da Constituição; voltando então ao regime 

único anteriormente estabelecido.  Interpretava-se ainda que a relação sujeita a CLT é de 

caráter tipicamente privado, não se aplicando ao servidor público, seja estável ou 

temporário, dando como obrigatório para essa categoria o regime estatutário. Todavia em 

nome da segurança jurídica, ressalvou-se as já existentes, apenas não se admitindo novas 

contratações pela CLT. Embora não tenha havido ainda decisão definitiva de mérito, 

manifestações de vários ministros, na ocasião, direcionam para a confirmação da decisão 

inicial.   

  Ainda que processo de seleção seja realizado por meio de concurso público no 

município de estudo e aos celetistas sejam garantidos administrativamente, equiparações 

em determinados direitos previstos aos servidores estatutários, como por exemplo, os 

prazos de licenças Vieira (2014) esses trabalhadores encontram-se em sua maioria 

guiados pela concepção de vínculo celetista descrita acima. O plano não atendeu as 

recomendações dessa medida cautelar.    

  Os contratos de gestão, por sua vez, englobam no município estabelecimentos 

inteiros, e inclusive a direção e gestão de unidades de saúde, semelhante ao modelo de 

gestão adotado em estabelecimentos de saúde do SUS estadual (LACAZ et al, 2014). 

Quando contratados pelas modalidades de parceria público-privado ou filantrópica, os 

trabalhadores podem possuir vinculação temporária no setor saúde, dado os períodos dos 

contratos de gestão estabelecidos junto à administração direta do município.   

4.3. Controle social em Guarulhos 
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A participação da sociedade civil nas políticas públicas de saúde é tema abordado 

por várias denominações desde a Constituição de 1988, tendo sido inicialmente 

denominado de participação da comunidade, participação da sociedade e, finalmente, 

Controle Social (CS) (LACAZ, FLÓRIO, 2009).  

  Nas discussões e deliberações aprovadas na VIII Conferência Nacional de Saúde 

em 1986-  conferência chave na formulação das propostas do movimento da reforma 

sanitária à constituição do Sistema Único de Saúde- podemos observar que o CS era parte 

dos temas centrais abordados para compreensão do direito à saúde na visão do movimento 

sanitarista.  

  A saúde, segundo o Relatório final da Conferência, deveria ser tomada além da 

sua dimensão biológica, mas compreendida também na sua dimensão política e social. A 

saúde deve “ser conquistada pela população em suas lutas cotidianas” (BRASIL, 1986(a), 

p.4) e não concedida ou doada pelo Estado. O Estado deve oferecer acesso universal, 

igualitário e equânime à saúde em todos os seus níveis e à todos os cidadãos, garantindo 

também políticas que assegurem condições de vida dignas à população, como parte 

fundamental de controle aos determinantes sociais do adoecimento. Nessa perspectiva, a 

garantia desses direitos deveria ser atingida pelo controle da população no processo de 

formulação, gestão e avaliação das políticas (VIEIRA, 2014).  

  O termo “Controle Social” apesar de possuir forte vinculação à compreensão 

sanitarista da participação da comunidade no processo decisório sobre políticas públicas 

e ao controle sobre a ação do Estado, (ARANTES et al., 2007), também pode expressar 

ambiguidade quanto às formas de controle do Estado sobre à sociedade, como argumenta 

Correia: 

O campo das políticas sociais é contraditório, [...] o Estado controla a 

sociedade, ao tempo em que incorpora as suas demandas. É neste campo 
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contraditório que nasce um novo conceito de Controle Social em 

consonância com a atuação da sociedade civil organizada na gestão de 

políticas públicas no sentido de controlá-las para que atendam às 

demandas e os interesses da coletividade (CORREIA, 2000, p. 67).  

Tomando como referência a definição do CS em saúde como a participação da 

comunidade na formulação, gestão e execução das políticas de saúde e garantia de sua 

implementação pelo Estado, apresenta-se na sequência o retrato do controle social na 

saúde no município de estudo, e a partir dessa perspectiva circunscreve-se a análise 

documental de parte do material de campo desse projeto, a saber: a análise das atas do 

conselho municipal de saúde e suas instâncias subordinadas. 

4.3.1. Retrato do controle social em Guarulhos 
 

 As “Conferências Municipais de Saúde”, são o fórum máximo da participação 

social e são responsáveis por estabelecer as metas da saúde a cada quatro anos.  O 

Conselho Municipal de Saúde, por sua vez, é o principal órgão colegiado, permanente, 

deliberativo, instituído pelo artigo nº 239 da Lei Orgânica do município de Guarulhos, de 

05 de abril de 1990 com funções fiscalizadoras, consultivas, normativas e informativas. 

Tem como objetivo acompanhar, controlar e avaliar a Política Municipal de Saúde, 

atuando assim, “[...] na formulação, proposição de estratégias e no controle da execução 

das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros” 

(GUARULHOS, CMS, 2013).  

  O Conselho Municipal de Saúde, têm entre suas competências participar, apoiar e 

acompanhar a implementação das deliberações das Conferências Municipais de Saúde. O 

conselho é eleito a cada dois anos e é composto por 50% de conselheiros do segmento 

dos usuários do SUS, 25% de conselheiros representantes dos trabalhadores do SUS e 

25% de conselheiros gestores do SUS  (GUARULHOS, CMS, 2013).  
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  Em 2005, a Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o 

Conselho Municipal de Saúde, dá início ao “Programa de Saúde Participativa”, que 

consiste na realização de um conjunto de plenárias abertas à participação popular em 

diferentes regiões da cidade, segundo as regiões intra-municipais de saúde, com o 

objetivo de definir prioridades de saúde em cada distrito; com periodicidade bianual, as 

plenárias também contam com a participação do prefeito e do secretário municipal de 

saúde (GUARULHOS, SMS, 2010, p. 71).   

  Desde a adesão ao Pacto pela Saúde em 2008, a Secretaria Municipal da Saúde do 

município elabora instrumentos próprios de planejamento das ações de saúde, a saber: 

Plano Municipal de Saúde – PMS, Programação Anual de Saúde –PAS e Relatório Anual 

de Gestão – RAG.  As metas desses planos, segundo à SMS, estão baseadas nas 

resoluções das Conferências Municipais de Saúde, nas plenárias do programa de saúde 

participativa e outros controles próprios da secretaria (GUARULHOS, SMS, 2011, p. 2) 

  De acordo com a SMS, no ano de 2011 foram realizadas 16 plenárias de “Saúde 

Participativa”, com envolvimento de usuários, profissionais ligados à gestão e 

trabalhadores dos serviços de saúde, onde foram definidas as prioridades de cada distrito 

e do município na área da saúde que posteriormente foram discutidas, apreciadas e 

aprovadas na “V Conferência Municipal da Saúde” ocorrida em julho/2011, com a 

participação de 2596 pessoas. Nesse ano, foram 1474 conselheiros gestores eleitos, 

cadastrados e empossados à frente das unidades e equipamentos de saúde 

(GUARULHOS, 2011, p. 2). 

 

4.3.2. Organograma do controle social 

 



152 

 

 De acordo com as descrições feitas anteriormente, é possível agruparmos em um 

organograma as diferentes instâncias do controle social reconhecido institucionalmente 

no município, os quais englobam as dimensões da “saúde participativa”, do conselho 

municipal de saúde e suas instâncias como secretaria executiva, comissão executiva, e 

comissões permanentes ou provisórias.  

Figura 2. Descrição do controle social da saúde em Guarulhos. Guarulhos, 2014: 

 

4.3.3. Representação dos trabalhadores no Conselho Municipal de Saúde 

 

 A participação dos trabalhadores e entidades sindicais na elaboração, 

implementação e revisão do PCCS no município- a partir do conselho municipal e suas 

instâncias-foram avaliadas por esse estudo.  O plano que foi elaborado a partir de 2007, 

aprovado em 2008 e revisado em 2011 e foi acompanhado por duas gestões do conselho 

municipal de saúde, a saber: biênio 2007-2009 e 2009-2011. A participação nas reuniões 

do pleno do conselho municipal é aberta à comunidade e a composição dos membros 

eleitos ao conselho durante essas gestões pode ser verificada a partir do anexo 03. 
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  A representação dos trabalhadores no conselho é identificada a partir da 

representação das associações e conselhos de classe (médicos, odontologistas, 

farmacêuticos, cirurgiões dentistas), e dos sindicatos dos trabalhadores da saúde, nesse 

caso o STAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública). Não constam nas 

atas avaliadas a presença direta dos trabalhadores da saúde, apenas é possível constatar a 

presença de suas representações; tampouco, observamos a presença de sindicatos que 

representem trabalhadores vinculados às Organizações Sociais e outras parceiras. 

  O STAP, sindicato regional fundado em dezembro de 1988, representa e atua sobre 

o conjunto dos servidores públicos da prefeitura, da Câmara Municipal, do SAAE 

(Serviço Autônomo de Água e Esgoto), da PROGUARU (Progresso e Desenvolvimento 

de Guarulhos) e IPREF (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos). Desde 2006, 

o sindicato passou a ser filiado à central Força Sindical e a partir de 2007 a gestão “Ação 

e reconstrução” (2006-2008) indica diretores para acompanhar o Conselho Municipal de 

Saúde.  

  Verifica-se, em levantamento de dados junto ao site da entidade, o arquivo de 

boletins periódicos relativos à greve dos servidores públicos da saúde realizada em julho 

de 2011, sistematizados nos resultados dessa pesquisa. Entre os motivos da greve listados 

nas publicações encontra-se a revisão do PCCS, que concedeu aumento de 30% no salário 

do profissional médico, e nenhum aumento salarial às demais categorias; também compõe 

a pauta da greve a redução da jornada de trabalho para 30 horas, o fim do banco de horas 

e necessidade de melhoria nas condições de trabalho dos profissionais de saúde2   

                                                             
2 Disponível em: http://www.stapguarulhos.org.br/materias.php?cd_secao=56&codant=54, acessado em 
01/09 às 19h) 
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CAPÍTULO V 

Problematizando o PCCS na Perspectiva da Gestão, dos Trabalhadores e 

Representação Sindical de Guarulhos. 

5.1. As diretrizes nacionais para o PCCS no SUS 
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 A SGTES, por meio do DGERTS, coordenou as articulações para viabilizar a 

retomada da discussão do PCCS no SUS, ainda em 2003, por meio da Mesa Nacional de 

Negociação Permanente do SUS (MNNP-SUS). A partir da reinstalação da mesa foi 

criado o Grupo de Trabalho Plano de Carreira, posteriormente incorporado, a partir da 

Portaria GM626, de 8 de abril de 2004, à Comissão Especial de Elaboração das diretrizes 

do PCC-SUS.  

  O DEGERTS organizou uma pesquisa nos estados e municípios a respeito da 

implantação de planos de carreira na saúde, a fim de subsidiar o trabalho da Comissão 

Especial (BRASIL, 2006c). O estudo envolveu 248 secretarias municipais e 27 secretarias 

estaduais. Em conjunto, tais municípios concentraram 50% da população do país - 

representando municípios com população superior a cem mil e municípios com população 

entre 50 e cem mil habitantes. Foram enviados às Secretarias Municipais e Estaduais de 

Saúde questionários com perguntas fechadas, abertas e semi-abertas sobre o PCCS 

(VIERIA, 2014).   

 Os questionários foram respondidos por apenas 164 secretarias, e somente 52 

enviaram cópias dos PCCS; e destas 89% eram Secretarias Municipais. Entre os planos 

enviados, 78,8% estavam sancionados- totalizando 41 PCCS- mas apenas 38,5 e 15,4 dos 

planos municipais e estaduais, respectivamente, estavam implantados (BRASIL, 2006,c). 

Maior detalhamento dos resultados da pesquisa pode ser verificado no quadro abaixo: 

Quadro 15. Síntese dos resultados da situação dos Planos de Cargos Carreiras e Salários 

das secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. BRASIL, 2006c: 

Item 
Observado 

Variáveis 
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Fonte: Adaptação autora, dados disponíveis em (Brasil, 2006 c) 

 Os resultados da pesquisa mostram que em 2004 havia profundas desigualdades e 

heterogeneidade quanto aos critérios e ritmos de implantação dos PCCS do SUS nos 

municípios e estados. Ainda que o estudo não revele o número exato de planos 

                                                             
3 Considerar que entre os planos que abrangem exclusivamente profissionais de saúde, 21,2 % destes não 
estavam sancionados e entre os planos sancionados, 41 no total, somente 38,5% eram planos municipais e 
somente 15,4% dos planos estaduais estão implantados.  
 

Estrutura 
PCCS 
(Grupos 
ocupacionais) 

Três níveis 
(25%) 

Quarto níveis 
(14%) 

Dois níveis 
(8%) 

Cinco níveis 
(3,8%) 

Diversifi
cados e 
Heterogê
neos 
(49,2%) 

Critérios para 
evolução na 
carreira 

Tempos de 
Exercício, 
Mérito e 
Qualificaçã
o 
profissional 
(53,7%) 

Mérito e 
Qualificação 
profissional 
(13,4%) 

Combinaçõ
es variadas 
dos mesmos 
critérios 
citados 
(17,1%) 
 

Apenas um 
dos critérios 
citados 
(7,5%) 

Sem 
informaç
ão (8%) 

Carga 
Horária 

40 horas 
(21%) 

30/20h 
(13,4%) 

30h (7,5%) Dedicação 
Exclusiva 
(2%) 

Outras 
combina
ções 
(56,1%) 

Regime de 
Trabalho 

Estatutário 
(69,2%) 

Carreira 
(32,7%) 

Celetista 
(9,6%) 

Estatutário e 
CLT (5,7%) 

Sem 
Informaç
ão 
(15,5%) 

Ingresso na 
Carreira 

Exclusivam
ente 
Concurso 
Público 
(86,5%) 

Concurso 
Público e 
Seleção 
Pública 
(5,7%) 

Sem 
Informação 
(7,8%) 

----- ------ 

Transposição 
de Cargos 

Autorizada 
(17,3%) 

Não 
autorizada 
(34,6%) 

Sem 
Informação 
(48,1%) 

----- ------ 

Abrangência 
do PCCS3 

Apenas 
trabalhador
es da SMS 
(34,6%) 

Apenas 
trabalhadores 
da SES 
(21,2%) 

Todos 
trabalhadore
s da 
prefeitura 
(30,8%) 

Todos 
Trabalhadore
s do estado 
(7,6%) 

Todos 
trabalhad
ores de 
fundação 
(1%) 
Sem 
Informaç
ão (2%) 
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efetivamente implantados, os percentuais estimados, nos permitem inferir que pouco mais 

de uma dezena estava implantado entre um universo de 248 municípios de médio e grande 

porte e 27 secretarias de saúde estaduais (VIERIA, 2014).  

Em 26/10/2005, realizou-se o “Seminário Nacional Diretrizes de Planos de Cargos 

Carreiras e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde- PCCS-SUS”, com objetivo 

de apresentar propostas e sugestões acumuladas e colocá-las ao diálogo público. Entre as 

profundas discussões que envolveram o CONASEMS, CONASS, Entidades Sindicais, 

Conselhos Profissionais, estavam em debate e divergências questões referentes ao 

quantitativo de cargos da carreira e sua estruturação para cargos largos; a redução da 

jornada de trabalho; a possibilidade de equivalência de cargos entre diferentes planos de 

carreira no SUS; mecanismos de isonomia e mobilidade; bem como o tema das 

promoções. (BRASIL, 2006b)  

  Os princípios norteadores das Diretrizes Nacionais do PCCS-SUS foram 

estabelecidos em 1991, pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº12/91e 

podem ser observados na tabela comparativa abaixo que os coteja com os anseios e 

deliberações apresentados no seminário acima referidos, abordadas nos capítulos iniciais, 

bem como com as Diretrizes Nacionais emanadas do CNS em 2006. (BRASIL, 2006 d) 

Tabela 7.Dados comparativos entre os princípios para o PCCS contidos na resolução 

CNS  nº12/91 e nas Diretrizes Nacionais do CNS para o PCCS-SUS de 2006 
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Orientações Gerais para o Plano 
de Carreira, Cargos e Salários. 
Resolução CNS n° 12/91 

Diretrizes Nacionais para a instituição 
de Planos de Carreira, Cargos e 
Salários no âmbito do SUS, cf. 
Diretrizes Nacionais do CNS de 2006  

 

  A
b

ra
n

g
ên

ci
a

 

Carreira única com servidores das 
áreas de Assistência à Saúde; Ensino 
e Pesquisa; Produção e 
Desenvolvimento Tecnológico em 
Saúde; Infra-Estrutura de Apoio e 
Serviços; Administração e Gestão 
Governamental 

 

Carreira para todos os trabalhadores 
integrantes do SUS nas áreas de: 
auditoria, gestão, atenção à saúde, 
ensino e pesquisa, informação e 
comunicação, fiscalização e regulação, 
vigilância em saúde, produção, perícia, 
apoio e infra-estrutura 

 

Is
o

n
o

m
ia

 e
 E

q
u

iv
a

lê
n

ci
a

 Os órgãos e instituições públicas 
integrarão uma carreira única 
incluindo todos os servidores do 
SUS. Será assegurado tratamento 
isonômico, inclusive salarial, aos 
servidores com funções 
assemelhadas 

 

Equivalência dos cargos ou empregos, 
compreendendo isto a correspondência 
dos cargos criados nas três esferas de 
governo no que se refere à denominação, 
à natureza das atribuições e à 
qualificação exigida para o seu exercício 

 

  
  

 C
ar

go
s 

e 
su

as
 s

u
b

d
iv

is
õ

es
 Os cargos deverão ter denominação 

e perfil funcional que atenda ao 
conjunto das atribuições e 
responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional, não 
devendo exceder a seis cargos.  

Os cargos serão divididos em 
padrões funcionais. 

 

Dois cargos: assistente em saúde (nível 
de educação básica completo ou 
incompleto, profissionalizante ou não) e 
especialista em saúde (escolaridade 
mínima correspondente ao ensino 
superior). Os cargos são divididos em 
classes, de acordo com níveis de 
complexidade 

 

C
ri

té
ri

os
 d

e 
E

vo
lu

çã
o  

Tempo de efetivo exercício, 
avaliação de desempenho 
(individual e institucional) e 
titulação 

 

 

Cumprimento de interstício de tempo 
entre as progressões, requisitos de 
formação, qualificação ou experiência 
profissional, tempo de serviço e 
avaliação de desempenho 

 

In
gr

es
so

 n
a 

C
ar

re
ir

a
 

 

Concurso público como única forma 
de acesso 

 

 

Concurso público de provas ou de 
provas e títulos como única forma de 
ingresso no serviço 

 

M
ob

il
id

ad
e Mobilidade dos servidores na 

carreira e o acesso entre as distintas 
áreas da carreira 

 

Mobilidade, entendida esta como 
garantia de trânsito do trabalhador do 
SUS pelas diversas esferas de governo 
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Q
u

a
li

fi
ca

çã
o

 P
ro

fi
ss

io
n

al
 e

 
C

o
m

p
ro

m
is

so
 S

o
li

d
ár

io
 

 

O plano de carreira deve possibilitar 
o constante aperfeiçoamento, 
qualificação funcional e formação 
dos servidores, no sentido de 
melhorar a resolutividade dos 
serviços de ações e permitir a 
evolução ininterrupta dos servidores 
na carreira. 

 

 

O plano de carreira é um ajuste firmado 
entre gestores e trabalhadores em prol da 
qualidade dos serviços, do 
profissionalismo e da adequação técnica 
do profissional as necessidades dos 
serviços de saúde.  

 

   
 F

le
x

ib
il

id
a

d
e 

 

O plano de carreira deve se adequar, 
periodicamente, às necessidades e à 
dinâmica do Sistema Único de 
Saúde 

 

 

Flexibilidade, importando este na 
garantia de permanente adequação do 
plano de carreiras às necessidades e à 
dinâmica do SUS 

 

D
ed

ic
aç

ão
 

E
xc

lu
si

va
 

 

O plano de carreira deve estimular e 
propiciar vantagens aos servidores 
em tempo integral e dedicação 
exclusiva 

 

 

O plano de carreira deve propiciar o 
pagamento de gratificação ou adicional 
de dedicação exclusiva ao SUS 

 

G
es

tã
o 

P
ar

ti
lh

ad
a 

 

Direito de negociação coletiva e 
ajuizamento junto à Justiça do 
Trabalho. 

 

 

Gestão partilhada das carreiras, 
entendida como garantia da participação 
dos trabalhadores, através de 
mecanismos legitimamente constituídos, 
na formulação e gestão do seu respectivo 
plano de carreiras 

 

In
st

ru
m

en
to

 d
e 

G
es

tã
o 

 

Possibilidade dos servidores 
participarem, através dos 
mecanismos legitimamente 
instituídos, na formulação das metas 
de desenvolvimento institucional e 
profissional 

 

 

O plano de carreiras deverá se constituir 
num instrumento gerencial de política de 
pessoal integrado ao planejamento e ao 
desenvolvimento organizacional 
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Fonte: Adaptação da autora, a partir de (VIEIRA, 2014, p. 127-128). 

 

 A proposta das Diretrizes Nacionais para os PCCS, datada de 2006, guarda íntimas 

relações com os ideais que permearam a discussão do PCCS ao longo dos anos 1990 e 

2000. A proposta previu ainda a gestão partilhada da carreira a partir de Comissões 

Paritárias de Carreira, na perspectiva de viabilizar um anteprojeto de lei; acompanhar e 

avaliar a implementação do plano e propor ações de aperfeiçoamento, vinculando a 

participação dos trabalhadores à Mesa de Negociação Permanente (MNNP-SUS) 

(BRASIL, 2006d; VIEIRA, 2014).  

  Os princípios e diretrizes também abarcaram a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Pessoal, composto pelo Programa Institucional de Qualificação e pelo 

Programa Institucional de Avaliação de Desempenho. Entre as finalidades dos dois 

últimos programas citados estavam: criar ações institucionais para qualificação e 

avaliação que favoreçam à realização profissional e o desenvolvimento das 

potencialidades dos trabalhadores; bem como configurar um processo pedagógico e 

participativo, abrangendo a avaliação das atividades dos trabalhadores, dos coletivos de 

trabalho e atividades do órgão ou instituição respectivamente. (BRASIL, 2006d).  

  Quanto às gratificações salariais ficaram condicionadas às situações de 

“dedicação exclusiva ao SUS; atuação na atenção básica; posto de trabalho de difícil 

provimento ou de difícil acesso; atividade de alto risco.” (VIEIRA, 2014, p. 127). As 

diretrizes não foram convertidas em Projeto de Lei, seguiram mantendo caráter de 

C
h

ef
ia

 e
 C

a
rg

o
s 

d
e 

   
L

iv
re

 P
ro

v
im

en
to

  

Os cargos de chefia serão previstos 
no quadro de pessoal, reduzindo-se 
ao mínimo os cargos de livre 
provimento 

 

 

Sem menção 
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orientação e não sendo impositiva aos municípios, tendo sido pactuadas e posteriormente 

aprovadas no Conselho Nacional de Saúde.  (BRASIL, 2006d) 

5.1.2. Resultados da análise do PCCS para servidores do SUS em Guarulhos 

 

 O PCCS de Guarulhos começou a ser debatido em 2007, um ano após a 

promulgação das diretrizes nacionais, e foi aprovado pela Lei nº 6359, de 3 de abril de 

2008, tendo sua primeira revisão na Lei nº6820/2011.  

  Nesse item será apresentado e discutido o PCCS de Guarulhos destacando-se os 

tópicos e itens que guardam relação com os objetivos dessa pesquisa, referentes às 

possíveis ações e medidas que visem a desprecarização da relação de trabalho no SUS- 

entendidas a partir da matriz teórica descrita no segundo capítulo (para exame mais 

completo PCCS de Guarulhos, nos termos da lei, ver anexo 04). 

  No presente capítulo buscou-se analisar o PCCS de Guarulhos, contemplando os 

movimentos realizados na sua primeira versão, depois transformada em lei em 2008 e a 

sua revisão. Em seguida, foram agrupados aspectos que aproximam o PCCS de medidas 

que pudessem contribuir para a não-precarização do trabalho, como também seu oposto, 

aspectos que pudessem estimular a precarização. Dessa forma, extraiu-se alguns itens 

para análise e problematização de seus conteúdos, como será visto na sequência. 

5.2. As formas de ingresso por concurso público na carreira e pré-requisitos para 

composição de alguns cargos de chefia. 

Constata-se que no âmbito das formas de ingresso no serviço público pelo PCCS- 

GRU ,este atendeu os critérios propostos nas diretrizes nacionais no que tange à 

obrigatoriedade do concurso público ou processo seletivo público. Na revisão do plano, 

ocorrida em 2011, os Agentes Comunitários de Saúde, passam a ser reconhecidos como 
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função que compõe o quadro e tem sua evolução estabelecida em carreira. Os cargos de 

chefias, atrelados às funções de supervisão e chefias de unidades, policlínicas e centros 

de especialidades são estabelecidos como requisitos para preenchimento dos cargos a 

serem ocupados por empregados públicos de carreira (Lei Nº 6820/2011).   

  Essas medidas aproximam o PCCS da promoção de formas “mais estáveis” nos 

processos de trabalho em saúde, na medida em que apontam um vínculo dentro da em 

regimecarreira para a função de Agente Comunitário de Saúde, anteriormente contratado 

via CLT por empresas parceiras e que passam a fazer parte da carreira na administração 

direta. Além disso, demarca como um requisito para alguns cargos de chefia, a localização 

dentro da carreira, o que pode apontar para a diminuição da influência política e 

rotatividade ocasionados por “apadrinhamentos políticos” na gestão pública da saúde (Lei 

Nº 6359/2008, art. 35).  

  Ainda que tais observações sinalizem para formas “não-precárias” para 

desempenho de funções nos processos de trabalho baseadas em servidores que tiveram 

seu ingresso na carreira atestado por concurso público e possuam situações “mais 

estáveis” de evolução na carreira, há de se ponderar o fato de que esses servidores 

vinculam-se necessariamente ao regime jurídico celetista, enquadrando-se em situação  

que permite contratos temporários e uma relação com o Estado de “patrão-privado”, como 

dito anteriormente. Essas últimas observações configuram-se como limitantes à 

estabilidade, e apontam para formas “menos estáveis” no desenvolvimento de vínculos 

entre os profissionais e o serviço público. 
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5.2.1. Requisitos para composição da estrutura de cargos e concessão de 

gratificações. 

Observa-se que o PCCS-GRU inclina-se para a orientação de formulação de 

cargos largos apontados nas diretrizes nacionais do PCCS-SUS, no entanto, no que se 

refere aos empregos públicos de nível superior promove uma diferenciação. Abarcam-se 

no cargo “Especialista de Saúde” as profissões de assistente social, biólogo, 

fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional e permanecem em cargos 

separados os médicos, biomédicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas e farmacêuticos (Lei 

Nº6359/2008).   

  Apesar de ter havido uma condensação das tradicionais especialidades médicas 

para apenas dois tipos de cargos, ou seja, o de Médico e Médico de Família, a 

diferenciação da categoria médica das demais categorias ainda no âmbito dos cargos é o 

que possibilita que em outras dimensões do plano a oferta de concessões e gratificações 

sejam diferenciadas para esse extrato profissional. (Lei Nº6359/2008).   

  Ainda que, o agrupamento de determinadas funções em cargos legais amplos não 

seja a garantia da efetividade de uma abordagem e um processo de trabalho “mais 

integral”, pode-se inferir que sua ausência - nos limites de uma proposta de definição 

legal do desenho de uma carreira da saúde-, poderia significar um consenso quanto à 

necessidade de valorização diferenciada entre os profissionais de saúde e, por 

consequência reforçar diferenciações e hierarquias de poder já existentes, representando 

assim formas “menos integrais” de se apreender o processo de trabalho em saúde.  

  No que tange à concessão das gratificações observa-se consonância com as 

diretrizes nacionais propostas pelo PCCS-SUS. Nesse sentido, são apresentadas as 

seguintes gratificações de conformidade com o exercício de certas atividades específicas: 

vigilância em saúde; difícil acesso; difícil provimento, dedicação integral e exclusiva à 
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atenção básica; incentivo à urgência e emergência e adicional de plantão; sendo as duas 

últimas atribuídas exclusivamente aos médicos, conforme preveem os decretos 

(Nº25537/2008; Nº 25577/2008; Nº25507/2008 e a Lei Nº 6820/2011). 

  Verifica-se que as gratificações cumprem o papel de “estímulo” aos profissionais 

de saúde, em especial aos médicos, para deslocarem-se para postos de trabalho mais 

afastados, periféricos, ou quando o serviço de saúde ainda não cobre a demanda 

considerada necessária para tais profissionais. Deve-se ressaltar que é por meio das 

gratificações que o plano aproxima o profissional das demandas reais do serviço de saúde, 

a partir do cenário concreto das regiões/unidades de saúde. É inclusive por meio das 

gratificações que se valoriza os profissionais que se vinculam na forma da jornada em 

regime de dedicação exclusiva ou integral ao serviço de saúde. No entanto, a possibilidade 

de valorização pertinente dessas demandas incorporadas diretamente em termos de 

acréscimos no salário básico ou ainda como critérios para evolução na carreira são 

ausentes, permanecendo seu caráter temporário.    

  Considera-se pertinente ressaltar a existência do dispositivo “Padrão de Lotação” 

que estabelece em lei a existência e permanente atualização de requisitos mínimos para 

formação do quadro de recursos humanos para as unidades e serviços de saúde. Avalia-

se que esse dispositivo contribuiria para oferecer condições mínimas para formação de 

equipes de saúde para intervir sobre determinadas localidades. Será visto adiante, a partir 

das falas das entrevistas, que em termos práticos esse dispositivo nem sempre é aplicado 

(Lei Nº 6359/2008).  

  Analisa-se, que o desenho dos cargos no plano naturaliza a diferenciação entre 

as categorias profissionais de nível superior e pode induzir hierarquias e concessões 

diferenciadas às categorias, configurando-se potencialmente como uma forma “menos 

integral” de compreender o processo de trabalho em saúde. Por sua vez, as necessidades 
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a qual se referem as gratificações apontam para aproximar o profissional e a equipe de 

saúde das demandas mais vinculadas às particularidades do território, o que poderia 

sinalizar para formas “mais integrais” e “mais singulares” de se apreender as demandas 

territoriais e de vinculá-las a determinados padrões de lotação.  No entanto, apresentam-

se como limitantes o caráter temporário das gratificações e o fato de que essas não são 

incorporadas para evolução na carreira dos profissionais, nem para estabilização dos 

serviços de saúde.  

5.2.2. Requisitos para evolução na carreira e avaliação de desempenho. 

 

A evolução na carreira é estabelecida a partir dos principais parâmetros das 

diretrizes nacionais do PCCS-SUS, e é viabilizada por meio da progressão horizontal ou 

da progressão vertical. A progressão horizontal pode ser alcançada bianualmente, desde 

que se atendas aos condicionantes relacionados ao resultado obtido no processo de 

avaliação de desempenho e a observância de abranger no máximo 30% dos empregados 

posicionados no mesmo grau da carreira, conforme prevê o decreto Nº 31008/2013, em 

seu artigo 15 o que se associa, frise-se, às restrições orçamentárias existentes para a 

evolução. 

  A progressão vertical, que autoriza a passagem de uma referência para outra 

superior a partir de uma nova titulação profissional, pode ser atingida mediante a 

comprovação da nova titulação. A periodicidade entre as progressões é vinculada ao 

interstício mínimo de três ou cinco anos, a depender da referência da carreira em que o 

servidor estiver posicionado; e é combinada à exigência de resultado na avaliação de 

desempenho superior a 6,5 ou 7 , segundo o decreto Nº 31008/2013, em seu  artigo 15.  

  O programa de avaliação de desempenho é composto pela autoavaliação das 

chefias e servidores; avaliação individual da chefia imediata; avaliação da equipe de 
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trabalho, avaliação dos serviços de saúde, avaliação do plano de metas e indicadores; 

avaliação das condições de trabalho; histórico funcional; cursos de aperfeiçoamento. 

Dessa forma, a pontuação da avaliação dos servidores compreende: sua autoavaliação 

(10%), e envolve fatores como assiduidade, pontualidade, iniciativa, qualidade, 

produtividade, flexibilidade, comunicação, relacionamento interpessoal, trabalho em 

equipe, responsabilidade, relacionamento com os usuários e compromisso com o SUS-; 

a avaliação individual da chefia imediata (50%); avaliação da equipe de trabalho (20%); 

avaliação dos serviços de saúde (10%) e avaliação do plano de metas e indicadores (10%), 

conforme prevê o decreto nº 31008/2013, em seus artigos 15, 17, 43.  

  A avaliação dos gerentes corresponde a uma autoavaliação (10%); avaliação 

individual da chefia imediata (60%); avaliação individual do subordinado hierárquico 

(5%); avaliação da equipe de trabalho (5%); avaliação dos serviços de saúde (10%); plano 

de metas e indicadores (10%), sendo os fatores que compõem a avaliação gerencial 

fatores específicos aspectos como: liderança, planejamento, capacidade de delegar, 

iniciativa, compromisso com o resultado, flexibilidade, comunicação, relacionamento 

interpessoal, interação com a equipe, administração de conflitos, relacionamento com os 

usuários e compromisso com o SUS, segundo prevê decreto nº 31008/2013,  em seus 

artigos 17 e 43.  

  A avaliação dos serviços de saúde é feita pelos usuários. Entre os fatores 

analisados encontram-se: qualidade do atendimento (atenção, respeito, cortesia); 

agilidade no atendimento (se o tempo de espera para o atendimento é satisfatório); 

informações (qualidade e suficiência das informações recebidas); resultados obtidos 

(satisfação com a solução dada à solicitação). O plano de metas e indicadores, por sua 

vez, deve ser pactuado junto às equipes de trabalho, devendo estar de acordo com as 

diretrizes da secretaria de saúde, conter as especificidades da área e ser mensurável e 
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contínuo. Finalmente, a avaliação das condições de trabalho é tomada como fator de 

correção da nota do servidor público em até 5%, quando as condições tenham avaliação 

inferior a nota máxima possível para o desempenho do serviço.  Na avaliação do histórico 

funcional estão previstos descontos de pontos e por faltas injustificadas, conforme aponta 

os decretos nº31008/2013, em seus artigos 26, 29, 49 e 50.  

  Observa-se que a metodologia do processo de avaliação de desempenho busca 

integrar vários componentes e atores envolvidos no processo de trabalho em saúde. 

Destaca-se como ponto positivo a avaliação da equipe de trabalho e dos usuários na 

composição da avaliação geral de servidores e gerentes, o que poderia apontar para 

formas “mais democráticas” e “mais integrais” de avaliar o processo do trabalho em saúde 

e ampliando estratégias de controle social dos usuários frente às demandas de saúde e sua 

relação com os serviços.  

  No entanto, a forma de evolução na carreira a partir da progressão horizontal é 

condicionada ao limite de percentual máximo de 30% dos servidores a serem promovidos 

por ciclo de avaliação. Assim, ainda que haja suficiência de desempenho satisfatório as 

restrições orçamentárias limitam a possibilidade de progressão dos servidores, o que pode 

vir a favorecer mecanismo de competição. O estímulo competitivo entre os profissionais 

da saúde pode acarretar formas “menos integrais” na compreensão da necessidade de 

formação de trabalho em equipe (LACAZ et al, 2010).   

  A evolução da carreira por meio da progressão vertical concedida em lei pelo art. 

31 da lei Nº 6359/2008 não se efetivou na prática devido a constrangimentos 

orçamentários (Informação oral nas entrevistas com os gestores). Portanto, o estímulo 

pelo avanço da formação do profissional, ou ainda o acúmulo de conhecimentos 

provenientes de distintas titulações para o exercício das funções dentro da área de saúde 

não garante, até o momento, a progressão vertical; logo, o plano efetiva apenas a 



168 

 

mobilidade horizontal e da carga horária/local de trabalho.   

  Por fim, verifica-se que dentre os indicadores que compõem a avaliação de 

desempenho   ressaltam-se os critérios de “produtividade” e “compromisso com o 

resultado” estando ausentes critérios que pudessem-se relacionar à eficácia do processo 

de trabalho junto aos usuários. Assim, assume-se como pressuposto que tais critérios 

corresponderiam à qualidade do trabalho desenvolvido. Caso a qualidade do processo de 

trabalho não esteja contida nesses indicadores poder-se-ia inferir que o distanciamento 

entre avaliação e trabalho real, limitam a correção e superação do processo. 

5.3. Resultados da análise das atas do Conselho Municipal de Saúde e instâncias 

subordinadas. 

 As atas do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e instâncias a ele subordinadas 

foram analisadas segundo critério exposto na metodologia. Optou-se por não utilizar na 

análise trechos retirados diretamente das atas visando prezar a fidedignidade do material, 

uma vez que se trata de documentos de discussão polêmica, e que poderiam ter seus 

sentidos distorcidos. A seguir observa-se o quadro de sistematização da análise das atas: 

Quadro 16. Síntese da análise documental das atas. Guarulhos, 2014. 

Data Tipo do Documento Tema Chave 
04.07.2007 Ata da Reunião da Comissão de 

Recursos Humanos de Guarulhos 
Pesquisa de salários e estudos do 
impacto financeiro do plano. 

06.08.2007 Ata da Reunião da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) de Guarulhos 

Gratificação Salarial para 
profissionais Dentistas e o 
PCCS-SUS 

08.08.2007 Ata da Reunião da Comissão do 
Conselho Coordenador do Fundo de 
Guarulhos 

Gratificação para os dentistas 

08.10.2007 Ata da Comissão de Recursos 
Humanos de Guarulhos 

Encaminhamentos Finais para 
divulgação do Plano e 
Gratificação aos Dentistas 

14.02.2008 Ata da Comissão do Conselho 
Municipal de Saúde 

Aprovação Plano de Cargos 
Carreiras e Salários 
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03.09.2008 Ata da Comissão de Recursos 
Humanos de Guarulhos 

Fase de implantação do PCCS 

01.10.2008 Ata da Comissão de Recursos 
Humanos de Guarulhos 

Fase de implantação e temas 
para revisão do PCCS 

11.12.2008 Ata do Conselho Municipal de Saúde Temas para revisão do PCCS 
01.07.2009 

 

Ata da Comissão de Recursos 
Humanos de Guarulhos 

Temas para revisão do PCCS 

02.05.2012 Ata da Comissão de Recursos 
Humanos de Guarulhos 

Mudanças administrativas e 
impactos em folha de pagamento 

02.07.2012 Ata da Comissão de Recursos 
Humanos de Guarulhos 

Mudanças administrativas e 
impactos em folha de pagamento 

 

 Como resultados observa-se, a partir da análise documental, a emergência de 

algumas categorias analíticas que, na maioria das atas, encontram-se em elementos que 

podem ser agrupados e que dão sentido a algumas concepções que atravessam as fases de 

elaboração, implantação e revisão do PCCS. Entre as categorias elencam-se: 

pressupostos/expectativas do PCCS; participação e controle social via conselho e 

comissões; equiparação salarial entre categorias profissionais, os quais será analisado a 

seguir.  

5.3.1. Pressupostos e Expectativas do PCCS.  
 

A análise mostrou que os pressupostos na elaboração do PCCS em Guarulhos 

levou em consideração, por parte da gestão, priorizar o olhar técnico e administrativo 

vinculado às leis de financiamento do mercado, como a lei de responsabilidade fiscal e 

as possibilidades orçamentárias da prefeitura do município.  

  Como pressupostos do PCCS que dizem respeito aos conselheiros de entidades 

representativas dos trabalhadores, isto é, entidades de classe e sindicato, o principal 

pressuposto identificado foi a priorização da valorização salarial e da 

evolução/progressão na carreira de modo equiparado para todas as categorias de 
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profissionais da saúde.   

  Pode-se observar que a maioria das discussões referentes ao desenho do plano 

foram estabelecidas prioritariamente na Comissão de Recursos Humanos do CMS e os 

critérios políticos utilizados para a proposta do desenho da progressão na carreira, 

composição salarial e gratificações atenderam como critério de exclusão a viabilidade 

financeira das propostas.  

  Verifica-se a compreensão do PCCS como um instrumento organizativo que 

atende às necessidades relativas à gestão da força de trabalho da administração direta 

no município. Tal concepção, em alguns momentos, entra em choque com as 

expectativas das entidades representativas de que o plano pudesse trazer valorização dos 

profissionais e da perspectiva de uma progressão dentro da carreira pública.  

  A valorização profissional, é compreendida por eles, como isonomia salarial e 

ajuste linear entre os cargos que desempenham a mesma função segundo as respectivas 

cargas horárias de trabalho e a progressão levando em consideração as diferenciações 

no enquadramento pelo tempo de experiência profissional na rede e efetivação da 

progressão vertical. Dentre os principais argumentos observados para sustentação dos 

pressupostos da gestão, para que fossem adotados os modelos propostos na comissão de 

recursos humanos estavam a viabilidade orçamentária e o piso salarial do mercado 

desses profissionais na região.   

  A valorização profissional compreendida pela gestão localiza-se secundariamente 

na proposta de aumento dos salários base por meio das “Referências e Graus” 

apresentados no desenho das carreiras e, prioritariamente, na concessão de gratificações 

por mérito aos profissionais que atendessem às regras e aos critérios de trabalho em 

unidades de difícil acesso ou provimento; em unidades de urgência e emergência; em 

jornada de dedicação exclusiva e integral à atenção básica; em regime de plantão e na 
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premiação de incentivo por alcance de metas.  

  No campo da contra argumentação, principalmente na discussão da categoria dos 

dentistas, aparece a demanda pela equiparação salarial entre esses profissionais que 

exercem a mesma função e carga horária na rede básica de saúde, independentemente 

se estão alocados em UBS Tradicional ou com a Estratégia da Saúde da Família, via 

equipes do Programa de Saúde da Família, já que se configuram como direito trabalhista 

assegurado pela CLT. No entanto, ao ter a proposta recusada pela gestão, a categoria 

defende que exista alguma forma de equiparar tais profissionais, a partir de 

gratificações, mesmo que esse direito venha ser condicionado à pré-requisitos, quase 

sempre vinculados pela gestão ao mérito. Além disso, há uma compreensão que as 

gratificações atendiam, sobretudo, às prioridades de captação e fixação do profissional 

médico e secundarização das demais profissões. 

5.3.2. Equiparação salarial entre categorias profissionais. 

 

Tal questão surge como consequência dos diferentes pressupostos do PCCS 

apresentados anteriormente. Pode-se afirmar, pelo estudo das atas, que a equiparação 

salarial e o tratamento às categorias profissionais da saúde no âmbito do olhar da gestão 

se balizam pela valorização dos profissionais no mercado, a partir da média salarial paga 

pelos municípios, nos valores fixados pela iniciativa privada e nas restrições 

orçamentárias de Guarulhos.   

  Por outro lado, tampouco os argumentos das representações dos trabalhadores nas 

atas expressam o questionamento da aferição pelos mercados ou pelos limites 

orçamentários, na perspectiva de ampliação da contratação e valorização de todos os 

profissionais da saúde na esfera pública e estatal do SUS em Guarulhos. Assim, o 

questionamento se localiza na tentativa de remanejar o financiamento que é limitado 
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entre as categorias profissionais, fortalecendo também a partir de uma outra perspectiva 

a visão corporativa.   

  Cabe ressaltar que a equiparação salarial é um anseio generalizado entre os 

profissionais. Essa necessidade esbarra na desvalorização salarial imposta pelo mercado 

às carreiras dos profissionais da saúde. No entanto, a análise das atas comprova que essa 

percepção não é comum aos gestores, nem as representações dos trabalhadores.   

  Assim, fica evidente em diversos momentos que os apontamentos da gestão vão 

no sentido de enfrentar os conselheiros que representam aos trabalhadores, alegando 

irresponsabilidade orçamentária dos mesmos, uma vez que abrir um precedente a uma 

categoria imporia abrir precedentes para isonomia das demais. Da mesma forma, os 

conselheiros, ao não compreenderem à desvalorização imposta pelo mercado e o critério 

assim adotado pela gestão, exercem a reinvindicação por esses direitos legítimos 

descolados do questionamento à restrição orçamentária localizando somente na gestão 

e dentro dos valores destinados a cada categoria os problemas do plano.  

5.3.3. Participação e controle social via conselho e comissões. 
 

 No que diz respeito a essa questão, observa-se que a maioria das discussões que 

envolveram a elaboração, implementação e em partes a revisão do PCCS, passaram por 

dentro das instâncias legais da participação e do controle social. No que diz respeito à 

revisão, não foram verificadas atas no ano de 2010 e principalmente em 2011, ano em 

que foi votada a revisão do PCCS.  

  Em que pese as discussões terem sido realizadas nas instâncias legais da 

representação e participação social, pode-se afirmar que a presença e a representação 

dos interesses dos trabalhadores da rede se deu, segundo as atas, praticamente de 

maneira exclusiva representados pelas suas entidades de classe e sindicato. Pode-se 
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inferir que houve um distanciamento dos profissionais da saúde em relação à elaboração 

do PCCS dentro dos conselhos e comissões.  

Verifica-se, por meio das atas que os conselheiros, seja das representações dos 

trabalhadores ou dos usuários, possuem dúvidas sobre a forma de funcionamento e a 

hierarquia de mando entre as Comissões de Recursos Humanos e Fundo e o papel do 

Conselho Municipal de Saúde.  Por vezes, o desconhecimento tem como consequência 

a fragilização das posições políticas dos conselheiros frente às propostas divergentes. 

Observa-se que a partir do desconhecimento é legitimada uma compreensão de que o 

papel dos conselheiros é fiscalizar, por exemplo, as políticas deliberadas pela Comissão 

do Fundo de Guarulhos, quando o controle social por lei não se limita apenas a essa 

tarefa (LACAZ, FLÓRIO 2009). 

5.4 Resultados da Análise das Entrevistas. 

 

A partir das entrevistas verifica-se a sistematização dos núcleos temáticos e 

núcleos de sentido, seguidos da apresentação dos resultados. 

 

 

Quadro 17. Sistematização da análise das entrevistas. Guarulhos, 2014. 

Núcleos Temáticos Comuns Núcleos de Sentido 

1.Expectativas com o PCCS  Previsibilidade na Carreira e 

Valorização  

2. Participação e controle social  Legitimação e rítmo 
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3.Relação entre as categorias profissionais  Interesses coorporativos 

5.Plano de Carreira Nacional/Regional Fixação dos profissionais 

4.Avaliação de desempenho  Atuação 

5.Avaliação de metas Pactuação 

 

Considerando o quadro acima, serão discutidos os núcleos temáticos (e de sentido) 

verificados na análise de conteúdo das entrevistas realizadas. Serão sinalizadas as falas 

da representação da gestão por (G) e da representação sindical por (S). 

5.4.1. Expectativas com o PCCS. 

 

Foram verificados dentro desse tema que versa sobre as expectativas relativas ao 

PCCS, os núcleos de sentido “Previsibilidade da Carreira” e “Valorização”.   

  Para a gestão, as expectativas no momento da elaboração do plano baseavam-se 

centralmente na previsibilidade da carreira, sendo essa compreendida no sentido 

prioritariamente técnico-administrativo/orçamentário da organização do quadro de 

pessoal e no atendimento das demandas de cargos/funções profissionais, de acordo com 

as necessidades de captação/fixação profissional segundo demandas dos equipamentos de 

saúde. Isto evidencia-se, a seguir, na fala relativa à questão técnica-

administrativa/orçamentária: 

Pra nós, o plano organiza. Organiza com um contrato, com um salário. 

Concretamente. Como a que pessoa evolui? Como a gente deve gratificar? 

A pessoa está atuando onde? Fazendo o que? Como que a gente gratifica 

isso? Então, muito técnico. E ai dentro disso, qual a expectativa na hora de 

montar? A expectativa é atender o máximo possível às expectativas. Por 

um lado da gestão bem de organização, mas por outro o desejo é de atender 
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as expectativas. Porque a pessoa trabalhando contente é resultado positivo 

para todos. (G) 

 

Como ele [o plano] não tinha uma viabilidade financeira a gente não ia 

poder fazer aquilo que a gente gostaria. [...] Mas muitas vezes não é 

possível atender a expectativa de quem é a pessoa que vai se beneficiar 

com o plano, isso é muito difícil para qualquer empregador. E ai não 

importa se é público ou privado. Porque nossas expectativas mudam a cada 

dia (G). 

 

Nota-se que a preocupação mencionada acima também se relaciona diretamente 

com as demandas de captação/fixação profissional nos equipamentos de saúde: 

Ele [beneficiado] não pensa que gratifica porque é distante, gratifica 

porque tem uma dedicação exclusiva, ou porque tem mobilidade na carga 

horária, ele pode estender, depois pode voltar para carga origem, ele não 

está pensando isso. Ele quer saber se vai ter impacto no salário, que é a 

expectativa que o plano não atende na maioria das categorias. Porque na 

época da construção do plano, a mensagem era clara: Salários na média do 

mercado. E a gente trabalha tecnicamente com essas mensagens. Então, é 

difícil atender as expectativas dos trabalhadores. Mas a nossa era atender 

o máximo possível (G). 

 

 Para a representante sindical, a “Previsibilidade da Carreira”, ainda que não seja 

a principal expectativa dos trabalhadores com o plano, traz o sentido da predição da 

possibilidade de ascensão da carreira dentro do serviço público. 

Isso pode ser observado na seguinte fala: 

A expectativa era ganhar dinheiro e a expectativa de alguns era fazer um 

plano de carreira, de estudar e daqui dois anos ter uma melhora. [...] O que 
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as pessoas pensam de carreira? Se você parar qualquer pessoa e perguntar 

o que é carreira elas vão responder: É eu entrar de auxiliar de office boy e 

poder chegar a diretor. No serviço público isso não é possível, fazer esse 

pulo, transposição de cargo é inconstitucional. [...] A carreira na saúde foi 

muito esquecida. A administração pública, ela engessa (S). 

 

 Quando se analisa o núcleo de sentido “valorização”, a gestão desenha suas 

expectativas secundárias dentro do plano através das gratificações, haja visto que não era 

possível a valorização salarial dentro da evolução na carreira como exposto pela análise 

das atas. Trata-se de valorizar os serviços e os equipamentos de saúde, a partir do estímulo 

ao trabalho dos profissionais, em especial do médico, nos equipamentos de maior 

dificuldade de fixação. E segundo nessa mesma lógica, recebem as gratificações e 

prêmios de incentivo os profissionais que atingirem as regras, centralmente de redução 

do absenteísmo e as metas para cada um dos equipamentos de saúde.  

  Avaliando esse mesmo núcleo de sentido “Valorização” na visão da representação 

sindical, nota-se que a expectativa prioritária era a valorização no sentido do 

reconhecimento financeiro, de modo que essa valorização acompanhasse tanto 

horizontalmente como verticalmente a progressão do profissional em seu tempo de 

serviço público.  

Você tinha o enquadramento, a soma das progressões horizontais com 

abono e o salário para enquadrar. Ninguém, nem a auxiliar de saúde bucal 

mais antiga somou um montante de dinheiro de tal forma que ultrapassasse 

aquele primeiro trabalho inicial que aumentou o salário. E aqueles que não 

tiveram um ganho salarial igual dentista e ASB, notaram que andaram na 

carreira, mas em contrapartida não tiveram um ganho salarial. A sensação 

que deu, foi que todos foram desvalorizados. [...] O que você já tinha feito, 

morreu, ficou parado, mesmo tendo um ganho salarial. (S) 
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Pode-se considerar que apesar dos sentidos diferentes atribuídos pela gestão e a 

representação sindical, ambas as representações possuíam a expectativa de que o plano 

poderia conferir melhorias na qualidade dos equipamentos e serviços de saúde, como 

também da atividade dos profissionais.  Em última instância, o interesse de permanecer, 

evoluir e construir uma perspectiva de carreira profissional dentro do serviço público é 

um interesse comum. Como limitadores desse processo há a restrição orçamentária, que 

impediu à gestão de promover um desenho de carreiras, cargos e salários, que se 

aproximasse mais das expectativas financeiras dos trabalhadores, e consequentemente dar 

maior possibilidade de motivação para atendimento das suas demandas nos equipamentos 

de saúde.   

  Verifica-se que construir PCCS para o setor público (e o privado) são processos 

distintos e têm suas particularidades. Em que pese em ambos o maior anseio dos 

trabalhadores seja o estímulo financeiro, a evolução de uma carreira dentro da 

administração pública é limitada pela inconstitucionalidade da transposição de cargos, e 

nesse caso em Guarulhos, é prejudicada pela não aplicação de mecanismos de progressão 

vertical, como expresso anteriormente.  

 

 5.4.2. Participação Social. 

 

Nesse núcleo temático estão condensadas as impressões e sentidos que a gestão e 

a representação sindical empregam ao processo de elaboração, implementação e revisão 

dos PCCS, por meio da participação social e o papel cumprido pelo Conselho Municipal 

de Saúde e demais instâncias participativas. Como núcleo de sentido chave, apresenta-se 

a palavra-chave “legitimação” e a noção de “ritmo”.   

  Quando os entrevistados foram questionados sobre o processo de elaboração do 
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plano, constata-se que tanto a gestão como representação sindical avaliaram que foi um 

processo de discussão condicionado ao tempo em que deveriam encaminhar o projeto à 

administração da prefeitura.  Tal fato pode ser observado nos relatos a seguir: 

Nós trabalhamos na comissão de RH, mas nós trabalhamos muito 

internamente e tecnicamente. [...] Porque a gente estava em um momento 

que se não fizesse quando a gente tinha viabilidade, apoio político, não 

tínhamos financeiro, mas tínhamos político. [...] Assim, quando chegava 

na comissão chegávamos bem trabalhados para a gente poder viabilizar 

por conta mas do tempo, se fosse de outra maneira talvez não acontecesse. 

[...] Então a gente tinha uma pressão de tempo para estender a discussão, 

porque a gente tinha uma questão política de apoio e a gente tinha que 

fazer acontecer, então isso é muito forte (G). 

[...] bom, não foi uma discussão ampla. Antes do plano ser aprovado, 

discutimos umas 3 vezes até ser encaminhado. E essa foi a primeira 

proposta de plano de carreira que o sindicato teve participação, teve 

contato... E tudo era muito novo (S). 

 Embora houvesse o condicionante do tempo para o plano ser votado, segundo o 

relato das representações e o estudo das atas do conselho, a elaboração do PCCS foi objeto 

de discussão no Conselho Municipal de Saúde, sobretudo nas Comissão de Recursos 

Humanos e no Fundo de Guarulhos. No entanto, o estudo das atas do Conselho Municipal 

revelou pouca participação dos trabalhadores da rede diretamente nesse espaço.  

  Quando questionadas sobre o tema, a representação da gestão infere que a 

participação dos trabalhadores não era vetada, mas que estava principalmente assegurada 

pela presença dos representantes das categorias. Já a representação sindical não expressa 

diretamente sua impressão sobre o tema, mas relata que havia dificuldade em organizar 

aos trabalhadores para essa discussão, uma vez que os mesmos não acreditavam que o 

projeto do PCCS aconteceria, como pode ser identificado a seguir: 
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Não foi impressão. [...] Na época a gente trabalhava muito na comissão de 

Rh e no conselho, porque tinham as representações das categorias, então 

você tinha o Conselho Regional de Medicina presente, você tinha o 

sindicato dos médicos, você tinha o Conselho Regional de Enfermagem, o 

Coselho Regional de Fisioterapeutas e o sindicato. [...] Por isso que você 

não enxerga a presença dos trabalhadores na ata (G). 

Fomos à base, nos locais de trabalho, levamos boletim. Convidamos os 

trabalhadores para uma reunião em 2 dias, porque tem o pessoal do 

plantão...E todo mundo achava que não ia acontecer [...] Foram 18 pessoas 

cada dia (S). 

 Observa-se que existe o tema chave relacionado ao ritmo para empenhar as 

atividades pertinentes a elaboração do PCCS. Assim, ainda que seja uma preocupação de 

ambas as representações, o sentido do “rítmo” para a gestão é vivenciado e influenciado 

pelo ritmo imposto a partir das instâncias superiores da prefeitura no último ano daquela 

gestão municipal. Para a representação sindical, o ritmo está associado e é vivenciado a 

partir de uma experiência até então desconhecida para as categorias profissionais da saúde 

e para o próprio sindicato na elaboração do PCCS.  

  Ao longo dos questionamentos, ambas as representações expressam que apesar de 

todas as ações realizadas, seja pela Secretaria Municipal de Saúde ou pelo Sindicato, o 

PCCS ainda é uma ferramenta desconhecida para a maioria dos trabalhadores da rede, 

fato esse também atestado pela pesquisa realizada no munícipio que constatou que apenas 

21% dos médicos e 23% dos enfermeiros, conheciam plenamente o PCCS no município 

(LACAZ et al, 2014).  

  Ainda no tema da participação social as representações avaliam positivamente a 

existência de espaços comuns e oficiais para as negociações de interesse dos servidores. 

Apesar de não terem sido observadas por meio da análise de atas, evidências relativas à 

criação de uma mesa de pactuação específica para elaboração e votação do plano, como 



180 

 

está preconizado nas diretrizes nacionais do PCCS (BRASÍLIA, 2006), ambas as 

entrevistas ressaltam positivamente a experiência obtida a partir da CPN (Comissão 

Permanente de Negociação), instância permanente criada pela administração municipal 

para discutir e votar projetos referentes aos servidores, como é dito a seguir:  

Aqui em Guarulhos a gente tem um espaço oficial que é essa mesa de 

pactuação, que é coordenada pela secretaria de administração. A CPN é 

onde senta o pessoal da administração com o sindicato. As questões só têm 

validade se passarem por esse espaço, que é o espaço oficial da prefeitura. 

Aparece com essa necessidade de conversar primeiro interno com a 

participação dos trabalhadores para depois levar para um outro espaço 

mais formal  (G). 

Tudo que envolve a vida do servidor é discutido nessa CPN. [...] Porque o 

servidor público não tem garantias como direito a greve, direito de 

negociação coletiva, a dissídio, não tem uma série de direitos. Então, a 

CPN propôs isso para gente, a data base, a garantia da negociação coletiva 

e a garantia de discussões. (...)Se avança, não é na proporção que nós 

queríamos, não é na rapidez que o servidor queria, mas é melhor do que 

muitas outras cidades que não tem a mínima garantia de conversar sequer 

com a secretaria do secretário do ajudante do zelador do prefeito (S). 

Mas a gente se encontrava na época do plano, era uma coisa de boca. Nós 

fazíamos as reuniões e tal, mas não tinha uma lei obrigando. Então chegou 

pra gente em março e ela tinha um prazo. [...] A lei foi votada no último 

dia de prazo em 02 de abril (S). 

Pode-se, a partir dos relatos, inferir que a participação social e a relação com o 

conselho e demais instâncias participativas, tem para a gestão a palavra-chave 

“legitimação” aplicada no sentido de elaboração, mas sobretudo oficialização de políticas 

a serem implementadas. Para a representação sindical, a participação social, além de 

propiciar a elaboração e a oficialização de políticas, é sentida como a legitimação da 
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garantia de diálogo com a gestão da municipalidade, seja a Secretaria de Saúde ou da 

Administração.  

  A “legitimação” da participação social também é compreendida pela 

representação sindical como um espaço potente para o exercício da democracia, para a 

própria formação política em saúde ou como um direito do usuário, como se observa a 

seguir: 

Você conhecer a participação popular de perto, você saber que existe, 

saber que é possível, saber que tem. Que as pessoas têm um canal para 

serem ouvidas. É o mais próximo da democracia direta. Eu achei fantástico 

(S). 

Todos os servidores deveriam passar pelo conselho, pelo menos uma vez 

na vida deles de servidores públicos para entenderem o que é política 

pública e principalmente para entender e para valorizar o SUS. Para 

entender o que faz parte de um sistema (S). 

Eu acho que ainda sim é um avanço para os próprios usuários. Eles passam 

a entender o outro lado. Quando ele passa a participar e vê que não tem 

remédio, ele vê ainda que a culpa não é do servidor. Eles já sabem como 

agir, com quem falar, para resolver o problema. Eu acho que o conselho 

foi bom para isso (S). 

Na opinião da representação sindical, a participação social também legitima as 

políticas públicas consideradas “corretas” pelo interesse social, observado segundo a 

representação, certos limites de independência do Conselho Municipal frente à gestão, ou 

ainda limitações dos conselheiros usuários nesses espaços, como é visto na fala abaixo: 

Na lei ele [o conselho] é um órgão fiscalizador, instrutivo, normativo. Na 

lei, o conselho não tem limitação nenhuma. Mas, você teve nas duas 

últimas gestões a presidência do conselho era a direção de RH da secretaria 
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da saúde, então que acaba sendo difícil algumas coisas, como dizer: “Não 

senhor secretario, você está propondo, porém nós do conselho não vamos 

aceitar em razão de não ser a política pública correta. Você está falando 

que tem que reformar o PS, mas nós achamos que tem que construir uma 

unidade onde não existe nenhum tipo de assistência, onde não tem nenhum 

equipamento” (S). 

[...] Mas mesmo quando é um usuário [presidente do conselho], eles 

possuem uma dependência da municipalidade. São pessoas muito sofridas, 

simples, humildes que na cabeça delas não passam a ideia de um dia falar 

assim: “Sr secretário da saúde [...] o senhor está errado!”. Eles não 

imaginam que eles têm esse poder. Se tivesse um pouco mais de 

independência, os secretários municipais ficariam mais atentos (S). 

Eu acho que se a gente conseguisse falar com eles [usuários] pra dizer: 

“Olha a gente está aqui não pra falar para ele, nós estamos aqui para 

discutir o que é certo e errado, além de fazer valer a participação popular. 

A gente não está aqui para referendar tudo o que a secretária de saúde fala” 

(S). 

Observa-se no último trecho, que a representação sindical infere uma opinião que 

induz também o que seria a expectativa da gestão de saúde com a participação social, 

como já exposto anteriormente, o reforço à ideia de um espaço de oficialização ou, nas 

palavras da representação, onde se espera referendar ações.    

  Nota-se que a participação social é um espaço valorizado para ambas as 

representantes em questão, no entanto, pode-se afirmar a existência de fragilidades. É 

consenso entre a representação da gestão e sindical que a revisão do plano tinha um viés 

nítido que priorizava atingir, centralmente, a categoria médica e que houve pouca 

discussão no período.   

  O estudo das atas do Conselho Municipal de Saúde, como dito anteriormente, 

revelou ausência da discussão da revisão do PCCS nessa instância, nos anos de 2010 e 
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2011, sendo esse último o ano da votação da revisão. Esse fato, também corrobora as falas 

da gestão e da representação sindical que apontam o esvaziamento da discussão com as 

demais categorias e inclusive a própria existência de uma greve dos profissionais da rede 

de saúde quando é lançada a revisão do PCCS. É o que se verifica nos seguintes trechos: 

A revisão ela teve um recorte muito forte em relação a função médica. E 

por incrível que pareça, a gente fez isso, onerou a folha, aumentou o 

salário, mas a gente não teve essa categoria do nosso lado. Eu falo do 

médico, mas vamos pensar nos demais... Quer é um plano de carreira 

mesmo? [...] A gente até fez um exercício na revisão do plano de trabalhar 

junto com APM, para poder fazer revisão do plano de carreira. E tinha lá 

médicos bem intencionados, pra poder juntar e poder fazer esse processo. 

Mas eu também nem sei se eles estavam representando a grande maioria 

(G). 

Era 2 anos, foi ruim porque a revisão que eles fizeram eles só usaram os 

médicos e disso ninguém participou da discussão. [...] Os servidores não 

se apropriaram da proposta de revisão. Tudo isso serviu de experiência. A 

greve foi motivada pela revisão do plano que reajustou em 30% o salário 

dos médicos, só dos médicos. E isso causou um descontentamento geral. 

Então mais uma vez, fez com que os servidores em geral, tirando os 

médicos, se afastassem do plano (S). 

 Acrescenta-se ao tema da fragilidade a percepção da necessidade de ampliação da 

independência política e de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde frente à 

secretaria municipal de saúde, como expresso nas falas da representação sindical, 

anteriormente transcrita.  

5.4.3 Relação Entre as Categorias e o Trabalho Multiprofissional. 

 

Esse núcleo temático abordou aspectos referentes à compreensão da carreira entre as 

distintas categorias profissionais, como também às noções sobre o trabalho 
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multiprofissional no cotidiano das relações de trabalho e seus reflexos no PCCS do 

município. Como núcleo de sentido obteve-se a palavra-chave “Interesses 

Coorporativos”. 

  Quando questionadas sobre os desenhos das carreiras dentro do plano e se 

avaliavam existir mecanismos de valorização do trabalho em equipes multiprofissionais, 

ambas as representações tiveram consenso quanto às dificuldades dos profissionais 

assimilarem a compreensão do desenho dos cargos largos no PCCS, como se segue: 

Quando nós construímos o plano foi baseada na diretriz do ministério, em 

que a proposta era cargos largos. Alguns profissionais não aceitam isso, 

porque não se sentem reconhecidos naquela denominação de cargo, e tem 

outros que defendem que é isso mesmo. Eles queriam o nominho da 

profissão dele na carreira, da função que ele se reconhece, então tem esses 

dois movimentos (G). 

Criou-se uma denominação para colocar 10 funções, que eram os 

psicólogos, nutricionistas, terapeutas. E ouvíamos: “Eu não sou 

especialista em saúde, eu sou nutricionista, psicóloga.” [...] Não fazia 

diferença, nem na vida da secretaria. Deveria ter permanecido com a 

nomenclatura de antes, a nomenclatura correta da função. Mas em 

contrapartida não influenciava nada, era apenas uma forma de chamar 

aquele grupo de servidores. As pessoas não queriam, não aceitavam. Mas 

daqui pra frente vão colocar para ser psicólogos, nutricionistas, 

assistentes? Óbvio que não! Não é interessante para ninguém. Então isso 

foi complicado para chegar em um entendimento (S). 

Observa-se pelos relatos que a compreensão da denominação dos cargos estava 

intrinsicamente relacionada para os trabalhadores à nomenclatura de suas funções a partir 

das categorias profissionais. Ainda que a denominação dos cargos para “Especialistas em 

Saúde” não significasse mudança da função ou das atividades cotidianas, pode-se 

apreender pelo conteúdo das falas a falta de identificação com essa categoria de 
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“especialistas em saúde”.   

  Nesse núcleo temático das categorias e do trabalho multiprofissional surgiu o tema 

em que as representações mais se aproximaram na percepção e sentidos atribuídos à 

palavra-chave desse núcleo de sentido, “interesses coorporativos”. Ambas as 

representações conseguem visualizar o corporativismo dentro da discussão das carreiras 

e atribuem o sentido “corporativista” primeiramente à percepção e anseio dos próprios 

profissionais e secundariamente às tradições culturais já estabelecidas.  

  Os nuances que diferenciam o sentido dos “interesses coorporativos” entre as 

representações são secundários, mas aparecem na fala da representação sindical que 

acrescenta a esse tema a falta de estímulo, por parte da gestão, em promover o trabalho 

em saúde multidisciplinar; e utilizando para sua argumentação a preponderância da 

valorização do trabalho em saúde focado no profissional médico. Ainda assim, ao longo 

da entrevista, a representação sindical expressa contradições quanto às dificuldades de 

pensar uma UBS  sem o profissional médico, como segue: 

Acho que falta formação, novas perspectivas, trabalhar com projetos 

pilotos, coisas de inovação. Muitos problemas você levava para a 

benzedeira. Então, criou-se a cultura de que o médico é o salvador da 

pátria. Então vamos fazer um programa multidisciplinar com nutricionista, 

passar para o atendimento, mudar o perfil de alimentação, vamos ter 

orientador físico. Vamos trabalhar mais com enfermeiros. O que um 

enfermeiro pode fazer da sua atribuição para o médico que vai nos ajudar 

aqui no dia-a-dia das unidades? [...] Ou vamos então colocar um projeto 

de fazer um atendimento multidisciplinar.  Estão fazendo [gestão] as 

mesmas coisas há muitos anos. (S) 

Os municípios têm as demandas urgentes e, as vezes, fazem de qualquer 

jeito. [...] Só que por anos unidades básicas de saúde não tiveram médicos. 

E como você fala que é um posto de saúde mas não tem médicos? E ai ele 
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não quer saber, ele vai cobrar daquele que está ali, tornando o atendimento 

precário demais. (S) 

A fala da gestão sobre o mesmo tema expressa as limitações do modelo atual, 

ainda que seja prioritariamente de uma perspectiva administrativa, referindo-se aos 

relatórios, prontuários e outros registros, como observa-se abaixo: 

Eu ainda não consegui visualizar, não sei se com o tempo a gente consiga 

uma experiência. Fazer associar a questão do plano para essa forma de 

trabalhar. Com a perspectiva de cada vez mais ter equipes 

multiprofissionais, e que mecanismos a gente tem dentro do plano pra que 

realmente possamos estimular e valorizar cada vez mais esse trabalho, essa 

produção multiprofissional. Que a gente consiga ter alguma coisa que 

apoie. Então cada vez mais e até entendo sua pergunta agora, a gente fala 

do trabalho e a gente na verdade trabalha de um modo mais clássico e 

tradicional do individual, por mais que seja largo [...] mas não estão 

olhando eles todos juntos dentro de alguns espaços produzindo. Porque as 

vezes tem o prontuário, mas as vezes eu faço no meu relatório, ele faz no 

dele, ela faz no dela e quem olha pra tudo isso? (G) 

Portanto, o sentido dos “interesses corporativos” para ambas as representações é 

abordado como algo que vem dos próprios profissionais em primeira instância, mas que 

pode ser alimentado pelas tradições culturais medico-centradas no trabalho em saúde.  

Observa-se o enraizamento dessas tradições também na fala da representação sindical ao 

ressaltar as dificuldades de uma UBS funcionar sem o profissional médico, mesmo que 

em outro momento destaque a falta de estímulo por parte da gestão em fomentar o 

trabalho multiprofissional. 

5.4.4. PCCS regionais ou nacionais 
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  Esse núcleo temático emergiu das entrevistas, a partir de questões que as próprias 

representações trouxeram, as quais conectam o núcleo de sentido desse tema: a “fixação” 

dos profissionais; a diversos outras discussões que envolvem os PCCS-Regionais ou 

Nacionais às condições e processos de trabalho, aos alcances e limitações dos próprios 

PCCS, ampliando, assim, as próprias discussões previstas a partir do roteiro inicial de 

entrevistas.  

  As representações ao desenvolverem suas opiniões a respeito do PCCS 

descreveram alguns alcances e limites do plano municipal, e pode-se observar, na 

sequência, que tanto a gestão como a representação sindical, demonstram que o plano 

municipal tem limitações quando se trata da questão da captação e fixação dos 

profissionais, sobretudo os médicos: 

Não sei se para um médico hoje é interessante ter um plano de carreira. 

Porque tem essa questão da remuneração de a gente conseguir captar o 

profissional médico, e como já disse antes tivemos ainda assim 

dificuldades. Não sei se a gente fizesse uma enquete com essa categoria 

médica, se o plano de carreira é o desejo de consumo deles ou não. Eu falo 

do médico, mas vamos pensar nos demais... Quer é um plano de carreira 

mesmo? Será que as pessoas hoje que estão entrando no mercado de 

trabalho estão pensando nisso mesmo? Se é o plano de carreira ou se 

queremos enquanto profissionais, ter um bom salário, ter uma forma mais 

rápida de fazer...Porque é tudo muito lento, muito complicado. E se eu 

mudar de lugar eu levo isso? Não levo? Enfim... (G). 

 

Se os servidores do SUS se apropriassem da proposta de um plano de 

carreira nacional ou todos os trabalhadores do SUS, pressionassem o 

governo. Ou ainda, por exemplo, um plano de carreira regional, que 

ajudaria bastante na questão dos médicos. Médicos são um problema de 

todos os lugares. Abre um concurso, exemplo, no valor de 20h, 2 mil reais. 

Eles vêm e se inscrevem. Ai Suzano, abre um processo seletivo que é mais 
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rápido e ai eles não precisam fazer provas. Eles vão para Suzano. Se tivesse 

uma proposta de um plano de carreira regional, onde os salários fossem 

uma média, você manteria. Porque o que atrairia, seria realmente a carreira 

e as condições de trabalho daquele lugar. E não só o salário (S). 

 

  Nota-se acordo entre as representações quando a discussão envolve as 

dificuldades de captação e fixação do profissional médico. Para a gestão o sentido da 

“fixação” desse profissional à rede pode não ter relação com a existência ou não de um 

plano de carreira, mas talvez com a garantia de melhores salários e formas menos 

burocráticas, ou nas suas palavras, “mais rápidas de fazer” dentro do serviço público.   

  Na opinião da representação sindical, o plano regional de carreira poderia ser uma 

alternativa ao plano municipal, uma vez que poderia ter mais eficácia, no sentido de 

promover a “fixação” do profissional médico, a partir dos interesses na carreira e nas 

condições de trabalho oferecidas pelos municípios, e não necessariamente aos salários, já 

que esses atenderiam à uma média entre os municípios. Observa-se que a representação 

sindical, em seu exemplo, também ressalta a “agilidade” como um fator importante no 

trato com essa categoria profissional.  

  Logo, o sentido da palavra-chave “fixação” dos profissionais médicos, para ambas 

as representações não está vinculado necessariamente ao plano municipal de carreira. 

Sem discordar que os salários e as formas de fazer no serviço público são preocupações 

para fixação desse profissional, a representação sindical mantém na discussão a 

perspectiva da carreira como algo de interesse dessa categoria, aliado às condições de 

trabalho.  

  Avançando na problematização, a representação da gestão acrescenta em outro 

momento o tema das condições de trabalho e regime de contratação, em caráter de dúvida, 

se de fato são itens que caminham no sentido da fixação, agora, em menção a todos os 
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profissionais a rede. A representação sindical ao discutir a forma de contratação através 

das parceiras, acrescenta ao problema do vínculo de trabalho, a falta de identidade dos 

trabalhadores com o município, como observa-se na sequência:  

Eu acho que primeiro é saber se é isso mesmo que os profissionais da saúde 

querem [PCCS]. [...] Ou se um melhor salario, melhores condições de 

trabalho nesse momento seria o que realmente iria fixa-lo. E a outra 

questão também que eu acho do nosso plano de carreira é que ele é na 

verdade, o nosso regime é celetista. E se fosse estatutário será que seria 

diferente? A gente vê no governo do estado que é estatutário...Tiveram um 

plano de carreira, mas não conseguiram também. (..) Não conseguiram 

captar e fixar. Então assim, o que é que a gente está fazendo? Será que é 

isso mesmo que os profissionais da saúde querem? (G). 

 

A gente não conseguia contratar psiquiatra. Justificaram que através da 

parceria conseguiríamos para um dos CAPS contratar. O psiquiatra lá 

ganha tanto porque ele pode aumentar o salário. Você vai resolver esse 

problema até quando? Você vai resolver um problema temporário. Porque 

ele vai sair um dia daqui. Ele não vai ficar eternamente em Guarulhos 

trabalhando nessa OS. [...] Ai você tem trabalhadores que não tem a 

mínima identidade com nada. Ela nem trabalha tão pouco na Santa Casa, 

nem tão pouco ela é do município do Guarulhos. Então ela é...Vai lá bater 

cartão... Ela tem um vínculo de trabalho, mas não tem um vínculo 

emocional, de carinho por trabalhar na cidade de origem (S) 

 

 Verifica-se, mais uma vez a ambas as representações, o sentido da “fixação” dos 

profissionais atrelada ao critério salarial, e nesse momento também às condições de 

trabalho, expressas na fala da gestão. O tema da contratação profissional é abordado em 

ambas as entrevistas nesse momento da discussão. Para a gestão a forma de regime de 

contratação profissional, entre celetista ou estatutário, caminha no sentido mais provável 
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de não alterar as dificuldades de “fixação” dos profissionais.   

  Na perspectiva da representação sindical as formas de contratação, por exemplo, 

via parceira, são saídas pontuais que também não caminham no sentido de fixar em 

definitivo os profissionais. E deve ser levado em conta nessa discussão, em sua opinião, 

não apenas o vínculo de trabalho, de contratação profissional, mas a identificação e a 

vinculação afetiva dos profissionais ao trabalho no município.  

  As representações ainda destacam as dificuldades do que seriam planos regionais 

ou nacionais. Sem dúvida, ambas as representações tomam com um grande desafio. Para 

a gestão, esse tema surge por um olhar que parte dos casos específicos dos municípios, 

na tentativa de uma generalização dos objetivos de um PCCS para uma região. No caso 

da representação sindical, essa discussão aparece a partir da generalização do que é fazer 

parte de um sistema único de saúde, em busca das particularidades do que é trabalhar em 

determinados municípios: 

Outro dia tinha uma proposta de escrever um projeto de plano de carreira 

regional. Ai eu fiquei imaginando na região do Alto Tiête. E ai você teria 

que olhar 11 municípios! Você tem Guarulhos com um milhão e trezentos 

e acho que Biritiba Mirim com 16 mil. Como e que é o regime lá? Fazer 

um plano de carreira de uma região de saúde com essa diversidade? [...] O 

que é isso nesse universo? Como é que a gente promove? Como é que a 

gente faz carreira? Como é que a gente faz avaliação de desempenho para 

11 municípios? Tem como fazer de uma forma homogenia? [...] Ou o 

profissional pode sair daqui para o Acre, com aquela carreira dele em outro 

espaço. Por exemplo, você vai lá para o norte do país e você sabe que a 

questão do salário lá é uma coisa, e esse salário que a gente tem aqui não 

dá para sobreviver lá... Porque é tudo muito caro, enfim... Como que é 

isso? Eu acho muito utópico pra mim, pensar em um plano de carreira 

nesse momento para o Brasil. Principalmente porque eu não sei se é isso 

que eles querem. (G) 
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Eles deixam de trabalhar na prefeitura, para ganhar mais em outro lugar. 

Eu acho que os servidores deveriam participar mais para entender o que é 

fazer parte de um sistema. Você não é sozinho, tem pessoas que tem 

experiências desse sistema que é único. Pô como que faz isso lá na 

Paraíba? Será que é legal? Será que dá certo? Como que faz isso em uma 

cidade que tem 3 mil habitantes e funciona? (...) Uma vez pedimos um 

levantamento e parece que só 20% dos médicos que atuavam na rede 

moravam em Guarulhos. Então ele vem de longe, com o mínimo 

compromisso com a cidade, o transito é horroroso, o cara chega cansado 

de saco cheio, com a paciência acabando. Ele faz o atendimento super 

precário. (...) Tem um projeto de plano de carreira nacional, um projeto de 

lei. Está lá. Então a gente pode resolver o problema de uma vez só? Fica 

um pouco mais difícil, então vamos resolver em partes. Acho que talvez 

um plano regional resolveria. (S) 

  

 Evidentemente, o diálogo entre a estrutura geral do SUS e a realidade dos 

municípios é o fator decisivo apontado pelas falas, uma vez que deles decorrem 

problemáticas como abrangência populacional e verba dos municípios, diversidade de 

demandas de saúde e outros. E, mais uma vez, fica expressa a dúvida por parte da gestão 

se, de fato, os PCCS são aquilo que os profissionais buscam; por sua vez, a fala da 

representação sindical chama atenção para o tema das condições de trabalho e dos 

benefícios de uma eventual mobilidade dos profissionais para regiões em que sintam 

maior comprometimento com o trabalho em saúde.  

  Infere-se, que para a gestão, o sentido da “fixação” dos profissionais à rede está 

mais vinculado à satisfação salarial, do “modo de fazer” mais ágil no serviço público e 

eventualmente, às melhorias na condição de trabalho; sendo que os PCCS não são 

necessariamente, sejam eles, municipais, regionais ou nacionais as ferramentas que 

possam cumprir essa função, já que podem não ser de interesse dos próprios profissionais. 
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  No caso da representação sindical, pode-se inferir que o sentido da “fixação” dos 

profissionais à rede está mais relacionado à necessidade de criação de mecanismos que 

garantam médias salariais, combinadas com carreiras, condições de trabalho mais 

atrativas e um “modo de fazer” mais ágil; sendo que os PCCS regionais e supostamente 

nacionais viriam a ser ferramentas mais eficazes do que os planos municipais para esse 

objetivo. Acresce-se a essa percepção a noção da mobilidade e contratação/vinculação 

com identidade e comprometimento com município como um tema de relevância, em sua 

opinião. 

5.4.5. Avaliação de desempenho 
 

 O núcleo temático avaliação de desempenho emerge das entrevistas, a partir da 

questão colocada sobre o programa de avaliação de desempenho.  Nesse núcleo temático 

as representações abordaram aspectos diferentes, porém complementares, do processo da 

avaliação de desempenho. A “atuação” daqueles envolvidos no processo da avaliação de 

desempenho denota o núcleo de sentido desse tema.  

  Na opinião da representação da gestão a atuação dos evolvidos no processo de 

avaliação de desempenho deve ser balizada na consideração dos “ganhos e dividendos” 

que esses experimentam a partir de sua atuação no serviço de saúde. Assim, a avaliação 

do desempenho do serviço, seja do ponto de vista do usuário ou dos trabalhadores, precisa 

considerar também as limitações do próprio serviço, o que é implícito a partir do trecho 

que segue, como, por exemplo, os impeditivos financeiros- responsáveis pela demora das 

consultas ou pela progressão vertical: 

Na avaliação da sistematização dos usuários tem umas falas interessantes, 

colocava que o usuário era muito ingrato, que conseguia vários serviços de 

atenção, remédios, e na hora de agendar uma especialidade que vai 
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demorar um dois ou três meses ai ele desqualifica a equipe falando que ele 

não consegue nada mesmo. [...] Ela [trabalhadora] é gratificada, ela recebe 

por ser enfermeira. Recebe tudo direitinho. E quando chegou na questão 

da evolução vertical, que foi uma das coisas do plano que a gente não 

aplicou ainda porque está vinculada à questão orçamentaria e nós não 

tivemos essa autorização, criticou o plano. Eu falei, pára tudo! [...] Nós 

falamos na primeira parte da conversa a respeito do usuário que 

desqualificou a equipe toda da unidade porque a consulta dele é daqui a 

dois, três meses, e você está fazendo a mesma coisa com o plano de 

carreira. E foi super bacana que depois no fim ela colocou: estou fazendo 

igualzinho os usuários (G).  

   Para a representação sindical a atuação dos envolvidos no processo da avaliação 

de desempenho deve basear-se na responsabilidade dos atores no cumprimento das 

funções. Em sua opinião, cabe ao trabalhador exercer sua função observando o bom trato 

aos usuários. Quanto à atuação dos gerentes, atribui falta de preparo para assumir tal 

função, prevalecendo o caráter punitivo na avaliação aos trabalhadores: 

Os gerentes eles utilizam a avaliação de desempenho em forma de punição. 

A avaliação de desempenho já diz, é apenas sobre desempenho. A pessoa 

pode ter os seus defeitos, mas se ele desempenhar bem, se tratar os usuários 

com cordialidade não tem porque puní-lo. A prefeitura inteira está cheia 

de gestores com falta de preparo para desempenhar a função. Todos têm 

formação superior, mas essa não os garante a formação de líder, a 

formação para ser gerente. [...] Eu acho que falta o servidor se apropriar 

dos direitos que ele tem de quando injustiçado, ir lá e reclamar (S). 

 Acrescenta-se, a percepção relatada acima pela representação sindical, a 

compreensão de que a avaliação da “atuação” e exigências aos servidores desencadeia, 

por vezes, situações de pressão: 
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 [...] Vamos brigar para ter o padrão de lotação, “ah mas é melhor a gente 

tirar a perda da gratificação”. Melhor faltar do que eu correr atrás desse 

prêmio para eles colocarem mais uma forma de me prender, dizem os 

trabalhadores. [...] Porque pra você ganhar o prêmio, você não pode faltar, 

não pode espirrar, não pode respirar, não pode nada. É mais fácil, mais 

prático, mais rentável a gente buscar as gratificações, porque não tem 

descontos se a pessoa adoecer, se a pessoa faltar justificadamente (S). 

Assim, na perspectiva da representação da gestão, o sentido da atuação de usuários 

e servidores no processo da avaliação de desempenho deve considerar as restrições do 

próprio serviço de saúde, nesse caso implicitamente as restrições orçamentárias; e para a 

representação sindical o sentido da atuação de trabalhadores e gestores no processo de 

avaliação de desempenho deve priorizar o adequado cumprimento de suas funções e da 

observação das pressões às quais estão submetidos.  

  Observa-se em ambos relatos que o modelo de avaliação de desempenho é 

abordado exclusivamente pelo ponto de vista da atuação dos envolvidos no processo. 

Estão ausentes dos relatos depoimentos que descrevam o modelo da avaliação de 

desempenho e suas (des)conexões com a qualidade do processo de trabalho na atenção à 

saúde. 

5.4.6. Avaliação de metas 
 

 Esse núcleo temático é constituído pela análise dos relatos das representações 

referentes ao Programa de Melhoria ao Acesso e Qualidade (PMAQ) da Atenção Básica.  

Os relatos sobre esse tema surgiram de maneira espontânea em ambas as entrevistas, sem 

que houvessem questões dirigidas.  Como núcleo de sentido foi selecionada a palavra-

chave “pactuação”.   

  Ambas as representações tomaram o tema da avaliação das metas, a partir do viés 
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de sua pactuação entre os entes envolvidos. Para a representação sindical as metas são 

estabelecidas de forma pouco democrática. Segundo a representação, a pactuação das 

metas deve ir no sentido de envolver os servidores no processo de mudança e 

coparticipação, visando “salvar vidas”: 

O PMAQ colocou metas, não são protocolos. [...] Você pactua as metas e 

ai vem um dinheiro. Na verdade a meritocracia está entrando muito rápido 

no serviço público, mas sempre não se prepara os servidores para isso. 

Gente o que tem de servidores aposentados em 22 anos, como você vai 

dizer para eles que a partir de hoje não é mais assim? [...] são anos 

trabalhando dessa forma. Ai agora não é mais assim. Não tem como. As 

coisas têm que funcionar, porque são vidas. [...] E assim, as pessoas não 

participam do processo de mudança... acho que se você chamar essas 

pessoas para tentar mudar, com a ajuda delas, dando sugestões (S1). 

 

 Para representação da gestão as metas devem ser pactuadas também de forma 

participativa envolvendo diretamente as equipes. Em seu relato, destaca o avanço na nova 

forma de contratualização das metas envolvendo as equipes do serviço: 

Essa semana nós tivemos uma experiência super interessante trazendo as 

equipes que fizeram parte da primeira contratualização do PMAQ. [...] Ai 

nós pedimos três participantes das equipes e ai eles vieram em seis, sete, 

ai eles vieram representando, né? O assunto principal era gratificação 

vinculada ao programa. [...] Então assim, é um momento bacana, ai teve 

essa proposta. Então vamos trazer representações, vamos fazer uma 

devolutiva e acho que vai ter uma volta para as unidades (G). 

 Observa-se que em ambos os relatos a gratificação financeira atrelada ao 

programa é mencionada. A representação sindical demonstra insatisfação sobre esse 

aspecto, e a representação da gestão sugere otimismo acerca dos valores. Em ambas as 
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situações, a pactuação é tema chave, para com maior ou menor democracia, conferir o 

retorno financeiro aos servidores: 

Os servidores estão percebendo que eles trabalham para caramba, que vem 

um dinheiro para o município e eles não ganham nada. Dos 100, ele vai 

pegar os 20 reais e o município fica com 80. Tem que financiar, tem 

gestão... Eu concordo, mas acho que deveria ser uma divisão mais justa e 

discutida com todos (S). 

 

O assunto principal [do grupo da contratualização] era gratificação 

vinculada ao programa. Agora está tendo a oportunidade de parte do 

recurso que vem para essas equipes serem revertidos para pagar em 

gratificação, de acordo com a avaliação externa feita pelo ministério. Então 

assim, é um momento bacana, principalmente porque é muito complexa [a 

gratificação] na forma de explicar como será esse pagamento, porque não 

foi fácil para fazer isso. (G) 

 

  Dessa forma, para ambas as representações, o sentido da pactuação das metas é 

assumido também na sua dimensão democrática de discussão com os servidores. Para a 

representação sindical, a pactuação democrática visa também envolver aos servidores 

mais antigos no processo de mudança e coparticipação.    

  No que se refere à gratificação vinculada ao programa, a pactuação cumpre o papel 

de expor os fatos e fazer “justiça” ao mérito do servidor, segundo a representação sindical; 

já para representação da gestão, a pactuação aparece como uma oportunidade para 

“explicar” aos servidores os mecanismos da gratificação já estabelecidos.   

  Observa-se nesse núcleo temático a ausência de relatos a respeito da influência 

das metas na qualidade do processo de trabalho e na atenção à saúde oferecidas no 

município. 
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5.5 Resultados da análise do grupo focal dos trabalhadores 

 

Como já dito, para expressar e analisar a opinião dos trabalhadores da saúde 

utilizou-se o material dos grupos focais coletados no projeto guarda-chuva conforme 

exposto na metodologia. A análise do material buscou extrair informações que 

vinculassem as impressões dos trabalhadores ao PCCSs. Comprovou-se pelos 

depoimentos serem pouco frequentes os momentos em que os mesmos abordavam 

diretamente a questão. No entanto, há uma série de considerações a respeito do processo 

do trabalho em saúde que tangenciam os PCCSs e problematizam o contexto das relações 

de trabalho sendo pertinentes sua exposição, na medida em que, pode-se observar a 

ligação com o tema da precarização do trabalho. Nessa análise, é apresentada a seguinte 

categorização dos conteúdos, conforme quadro abaixo. 

Quadro 18. Síntese da análise dos grupos focais (GF) dos trabalhadores 

Núcleos temáticos Núcleos de sentidos 

PCCS Expectativas 

Controle sobre o próprio 

trabalho 

Imposição e autonomia 

Sentido do trabalho Alienação e fragmentação 

Trabalho em equipe Cooperação e Competição 

Condição e gestão do 

Trabalho 

Sobrecarga de trabalho e 

assédio 

Saúde no trabalho Adoecimento e resistência 
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Diante deste quadro, será feita, a seguir, a análise de cada um dos núcleos 

temáticos e de sentido 

5.5.1 Plano de Cargos Carreiras e Salários 

 

Neste núcleo temático condensam-se as opiniões das categorias profissionais 

sobre o PCCS e o núcleo de sentido buscou expressar as expectativas que os trabalhadores 

possuíam em relação ao plano. É possível observar-se que o plano trouxe mudanças 

quando da efetiva contratação por meio de concurso público. Verifica-se também 

convergência entre a fala da representação sindical e alguns dos anseios dos trabalhadores 

quanto a suas expectativas de valorização salarial, progressão vertical, redução da jornada 

de trabalho, políticas de gratificações e o estabelecimento do padrão de lotação, às quais 

não foram atendidas em sua totalidade.  

  Os servidores expressam que o sentido das expectativas para com o plano 

estimulou-os para que viessem mudanças positivas como formas transparentes de 

contratação, ainda que experiências posteriores tenham-nas negado, como no caso da 

progressão vertical, como apontam os relatos abaixo: 

Eu trabalhava por parceria, aí o novo secretário acabou com as parcerias. 

Aí graças ao meu bom Deus eu tinha feito um concurso e consegui voltar, 

muitos não voltaram. Hoje, por eu estar dentro, eu considero que foi uma 

mudança pra melhor. Porque tirou das mãos de pessoas que ganhavam 

dinheiro, enfim, e colocou pessoas concursadas que, ao meu ver é o mais 

correto (GF-Enfermeiros). 

 

A questão da carreira profissional do ACS. Isso é frustrante, né? Por 

que...eu acho que divide muito a classe né? Da saúde como um todo. 

Porque acaba desestimulando [...]Você estuda, estuda, estuda. Eu mesma, 

quando eu entrei, é pra ter dois anos. Eu tava no último ano da faculdade. 
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E aí eu peguei e falei assim. “Poxa, vai ter plano de carreira, ó que legal”, 

né? “vou me esforçar bastante pra isso”, entendeu? Sabe, você tenta ser 

estimulada. Mas depois você vai passando, você vai ver assim, pô fica só 

no papel (GF- Agente Comunitário de Saúde). 

 

O sentido atribuído às expectativas não atendidas emergem como fruto das 

contradições entre o projeto prescrito e a realidade. À definição de um padrão de lotação 

para as unidades poderiam corresponder a mecanismos mais ágeis de atualização do 

quadro de Recursos Humanos na opinião dos servidores. Da mesma forma, que a 

definição da jornada de trabalho pudesse promover justeza na distribuição do trabalho 

entre os profissionais, como nota-se na sequência: 

Então existe essa preocupação. Então eu acho que é errado nós, auxiliares, 

cobrirmos a farmácia; é errado, não existe nenhuma lei que proteja a gente 

a respeito disso. Prático de farmácia está de férias? Outro prático de 

farmácia tem que vir assumir, essa é minha opinião. [...] Tem, muita 

diferença aqui porque a gente assina o ponto na hora que a gente entra, na 

hora que a gente sai. Médico tem plantão fora, assina-se o ponto como se 

trabalhasse o dia inteiro dentro da unidade, a gente sabe que não acontece 

isso (GF-Auxiliar de Enfermagem). 

 

Atribuem-se às expectativas não atendidas o sentido de influenciarem, por vezes, 

diretamente nas condições para o desenvolvimento do trabalho. A redução da jornada, o 

fim do banco de horas, a ampliação do quadro de funcionários, poderiam significar 

benefícios na divisão de responsabilidades e compartilhamento do trabalho, como vê-se:  

A saúde não tem hora extra, a gente fica com banco de horas para quando 

der quem sabe você tirar. Aqui em Guarulhos é uma coisa que nós estamos 

lutando já há muito tempo... são 30 horas para o pessoal da área da Saúde. 



200 

 

Eu tenho certeza que vai ser um benefício. Se diminuir a nossa carga 

horária, se contratar mais pessoas para poder a gente estar dividindo essa 

responsabilidade de cobranças, vai melhorar muito a nossa condição de 

trabalho e nossa condição de vida (GF-Auxiliar de Enfermagem). 

 

Destaca-se nos grupos focais que a categoria dos Agente Comunitários de Saúde 

expressou mais frustrações quanto a não possuírem determinados benefícios, como as 

gratificações, concedidos a outros profissionais, e por estarem entre os que recebem os 

menores salários, como demonstrado a seguir: 

É um trabalho tão digno também como outro qualquer. Eu penso que tinha 

que ser valorizado financeiramente. [...] O ACS não recebe nada. 

Nenhuma gratificação. Nem a gratificação de risco de atividade que muitos 

ACS deveriam receber, né? A prefeitura não paga. Ela paga hoje para as 

duas unidades de saúde em Guarulhos. E as demais não recebem. Eu estou 

oficialmente hoje de férias e meu vale refeição já está automaticamente 

cortado. Quer dizer eu não preciso comer nesse mês de junho, ok? Acho 

que teria que brigar pelo aumento de salário, um salário digno. Não vim 

com essa história de aceitar essa de gratificação (GF- Agentes 

Comunitários). 

 

5.5.2. Controle sobre o próprio trabalho  

Abordando temas relativos ao trabalho destaca-se no núcleo temático de controle 

sobre o trabalho, os núcleos de sentidos “imposição” e “autonomia”. Agrupam-se nesse 

núcleo as impressões dos trabalhadores relativas ao planejamento e à execução do seu 

trabalho e as relações estabelecidas entre chefia, colegas e usuários.  

  Verifica-se que o sentido da “imposição” no controle do trabalho é compreendido 

a partir do viés da desautorização. Observa-se, muitas vezes, que os trabalhadores no 
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momento da execução do trabalho planejado são desautorizados pelos colegas de 

hierarquia superior, e tal situação é responsável por estabelecer mal-estar entre os 

trabalhadores de saúde e usuários do serviço, como segue: “Aí a gente orienta o paciente, 

ele vai, conversa com a gerente e a gerente muda tudo aquilo que ela colocou dentro de 

uma reunião para todos, ela muda tudo aquilo” (GF- Aux. de Enfermagem). 

A gente falava pro paciente, olha eu não consigo sua vaga agora, não dá 

não tem jeito. O que o nosso paciente fazia? Ia na porta dela, ela resolvia 

o problema do paciente. Aí o que ele fazia? Ele vinha e tirava com a gente: 

“viu, se você não conseguiu, ela consegue”. Aí começou uma briga entre 

os próprios funcionários com a gestora. [...] O que acontece é isso mesmo: 

o paciente vai lá, fala com ela, ela vai e acaba tirando uma autonomia que 

naquele momento seria de nós, atendentes (GF-Atendente SUS). 

 

A “imposição” pode configurar também o sentido de impotência ou insuficiência 

e, por vezes, relacionar-se ao sentimento de invisibilidade dos próprios profissionais, 

como revela-se na fala abaixo: 

Porque não é que não tem nada. Nós temos, só que às vezes o que tem é 

insuficiente, como nós. Se o paciente chega lá e fala que no posto não tem 

nada, isso me ofende profundamente, porque eu estou lá desde as 8 da 

manhã, dando meu sangue, como todos os profissionais que estão lá 

trabalhando. É que talvez o que ele precisou naquele momento não tinha, 

ou da forma como ele precisou não tinha. E o que eu posso fazer? (GF-

Enfermeiros). 

 

No âmbito do planejamento do trabalho o aparecimento de questões como 

cobranças, déficit de funcionários, falta de condições adequadas de trabalho acabam por 

influenciar na possibilidade de controle sob o próprio trabalho. O núcleo de sentido 
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“autonomia” refere-se, muitas vezes, à falta de liberdade para planejar e/ou executar o 

trabalho projetado, como nota-se a seguir: 

As vezes vem pra gente [o trabalho], não em forma de conversa, mas sim 

como uma imposição, né? E isso não é bem recebido pelas colegas. Porque 

assim, não se explica o motivo pelo qual você tem que fazer aquilo e 

muitas vezes você não tem condições de trabalho adequadas pra fazer [...] 

Além das visitas que nós temos que fazer, nós temos outras atribuições que 

aparecem de última hora. Então você se programa, pra você fazer a sua 

visita do dia seguinte. Aí falam pra você “Ah, você tem que ir pra 

escovação”, né? Aí o colega de trabalho faltou, você tem que ir no lugar 

dele (GF-Agente Comunitário de Saúde). 

 

O sentido da “autonomia” pode ser compreendido como capacidade de adequar 

os processos de trabalho àqueles que demandam atenção quando garantida a 

autonomia/liberdade de se planejar e executar o trabalho que se considera pertinente. A 

cobrança de metas aparece como um limitante no desenvolvimento desse sentido e por 

vezes, contraditórias às necessidades dos usuários, conforme os relatos abaixo: 

Mudou a equipe tudo sai desestruturando [...] A população cai em cima 

matando. A gente precisaria ter mais, liberdade de trabalhar melhor. 

Porque com essa cobrança que tem, impede mesmo. Nós tínhamos um 

grupo que a gente marcava lá, convidava. As pessoas iam, participavam, 

falava que tinha melhoria. E hoje, tudo isso, devido a cobrança, foi cortado 

(GF-Agentes Comunitários de Saúde). 

 

É que nem quando vão fazer mudança, alguém consulta vocês, que são 

linha de frente, e pergunta: gente, qual a ideia de vocês, o que vocês sentem 

antes de mudar? Não. Chega aqui e fala assim: tem que fazer isso, isso, 

isso. Nossa, mas não vai dar conta! “Tem que dar”. Já chegaram a falar 
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“deixa o balcão, mas tem que fazer esse fechamento!”. “Tem que fazer 

esse lançamento” e como eu vou deixar o balcão? E as pessoas? (GF-

Atendentes SUS). 

 

5.5.3. Sentido do rabalho 

No núcleo temático em questão reuniram-se impressões dos profissionais acerca 

dos objetos de trabalho (indivíduos/coletividades) e da sua relação com os instrumentos 

de trabalho e possíveis contradições entre as finalidades e as necessidades a que o projeto 

de cuidado deve corresponder.  

  O núcleo de sentido “alienação” agrupa desconexões entre o profissional de saúde 

e o objeto de trabalho, de forma que se pode observar, no sentido da ação, momentos de 

ausência do usuário e a centralidade dos instrumentos de trabalho condicionando 

finalidades, que por vezes, não corresponderiam às necessidades dos que demandam 

atenção na opinião dos servidores. Como por exemplo, descobrir o motivo do óbito dos 

pacientes ou captar suas angústias, como se segue: 

A gente tem os pacientes cadastrados para receber insumos, geralmente 

os pacientes acamados, que precisam receber fraldas. Eu fiquei de licença 

maternidade e aí quando eu voltei, me cobraram o relatório de uma 

paciente que foi a óbito no ano passado e já tinha mandado esse relatório. 

Então o que eu comecei a fazer? Comecei a tirar cópia das coisas que eu 

estou fazendo e guardar. (GF-Enfermeiros) 

 

Tem aquele calhamaço que a gente tem que preencher [Rede Cegonha], 

desumano, um livro. Mas a gestante quer falar alguma angústia dela na 

consulta e você não tem tempo pra ouvir. “Calma aí, que eu tenho outras 

perguntas que eu tenho que preencher aqui, porque isso aqui tem que ser 

preenchido a rigor”. [...] E aí tem que ter muitos braços para fazer muita 
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coisa, mas a cabeça não acompanha, o sentimento não acompanha (GF-

Enfermeiros). 

 

Ainda no sentido da “alienação” pode-se dizer que os objetos de trabalho e o 

projeto de cuidado dos profissionais que deveriam remeter às necessidades de saúde dos 

usuários, perdem-se entre os indicadores que avaliariam a qualidade do processo de 

trabalho. Nessa situação, os usuários são tomados, como constam dos relatos, como 

“papéis” ou “nota de cem”: 

Pra Secretaria de Saúde em Guarulhos não existe paciente ser humano, é 

números. A paciente não veio, ela é gestante de risco, notificação. Baixo 

peso, notificação. Deu dengue, notificação. Deu leptospirose, notificação... 

Ninguém está preocupado em saber se ele melhorou, se ele vai estar bom, 

não. É números porque vem uma cota lá X de dinheiro que vem pro 

município, é pra isso que somos. [...] A gerente fica lá 24h, ela cuida de 

papel, papel! Agente de saúde da família é papel. Tudo é papel (GF-Aux. 

de Enfermagem). 

 

Tem que correr atrás de número. Na verdade as metas, o projeto que 

aparentemente é muito bonito, na verdade eles viram o que? Diminuir o 

custo da saúde. [...]Você tem que fazer a visita ao idoso, não pra ver a 

saúde dele, mas pra saber se ele morreu pra desligar o oxigênio. Porque 

teve um prejuízo de R$8 mil de oxigênio que estava na casa do idoso e que 

não foi desligado e ele já tinha falecido. Você tem que visitar a gestante 

pra ela vir fazer seis consultas e tomar a vacina e fazer o puerpério, não 

pela saúde da gestante ou do feto, mas pelos R$60,00 que o Ministério 

manda pra gente. Isso acaba acontecendo, você começa a ver as pessoas 

numa nota de cem, uma nota de duzentos. (GF-Atendente SUS). 
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Nota-se que o processo de trabalho, por vezes, tem sua finalidade dirigida pela 

concepçãode “prevenção de doença” e não de “promoção de saúde”, fazendo com que os 

profissionais possam não identificar os frutos de seu trabalho ou estranhar a finalidade de 

suas ações, como demonstrado na fala abaixo: 

Qual é o foco da Unidade Básica de Saúde? Prevenção de doença. Fazer 

com que as pessoas que tem uma qualidade de vida ruim, é a função do 

agente comunitário é fazer com que eles comecem; a gente sabe que é 

difícil por causa da nossa cultura. Mas a gente tá aí pra isso. Pra reeducar 

essa população. Questão de alimento, caminhada. Né? ... aí vem essa 

história que não me entra na cabeça. Que tem que encontrar mais doentes 

se você tá fazendo um trabalho de prevenção. Então, se você faz um 

trabalho de prevenção, é ... inteligentemente e óbvio que vai cair o número 

de pessoas doentes. Não entendo (GF-Agentes Comunitários de Saúde). 

 

Constata-se que a perda do sentido do trabalho também pode relacionar-se com a 

falta da visão global da ação desenvolvida. Assim, o núcleo de sentido “fragmentação” 

do processo de trabalho demarca rupturas nos projetos de cuidado e na limitada 

possibilidade de resolução e superação do processo original, conforme revelado abaixo: 

Meu paciente foi encaminhado para a especialidade, mas eu não sei dizer 

se ele passou na especialidade, essa contra-referência às vezes não volta, 

eu não sei o que foi feito. E isso vai se perdendo. Pra mim, a impressão 

que eu tenho é que não tenho condição de avaliar o que está acontecendo 

em volta. (GF-Aux. de Enfermagem) 

 

O tal do matriciamento. Eu detesto! Aquilo não tem resolução. É um tal de 

batata quente, joga o doente para tudo. Tem um caso que o rapaz, ele tem 

problemas mentais e é dependente químico. Aí a instituição de dependente 

químico não quer pegar porque ele é doente mental. E a de doente mental 
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não quer pegar porque ele é dependente químico. Alguém tem que limpar 

o rapaz primeiro, mas ninguém quer. Ele já tá rodando já. O matriciamento 

é assim. Sete meses..Aí você vai na casa da pessoa. Você pega toda aquela 

historinha. Você não é capacitado pra isso. Mas você tem que fazer uma 

investigação social e psicológica com a família pra levar a historinha pro 

NASF, ele é um núcleo de apoio. Aí você leva a historinha, a historinha 

matriciada. Cada um coloca seu ponto de vista. E a historinha fica na 

mesma (GF- Agente Comunitário de Saúde). 

 

 

 

5.5.4. Trabalho em equipe 
 

Neste núcleo temático as relações expressas no cotidiano das equipes de trabalho, 

compreendendo questões como a formação de equipes, atribuições referidas e eventuais 

conflitos.  

  O trabalho em equipe quando entendido no sentido da “cooperação” é relatado 

como uma experiência que pode potencializar formas criativas, democráticas e mais 

eficazes de desenvolver ações. A composição dessas equipes varia bastante nos 

depoimentos. Ainda que os profissionais médicos venham a compor equipes de trabalho, 

especialmente no PSF, são predominantes citações de formas de cooperação que 

envolvam principalmente enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários 

de saúde e atendentes SUS, como observa-se abaixo:  

Lá na nossa UBS quando a gente faz o Bolsa Família a gente já faz as 

filipetinhas e entrega duas semanas antes pra não ter tumulto. Isso sempre 

dá certo. Uma maneira de resolver os tumultos lá. E olha que a população 

lá é “zica”. Como tivemos essa ideia? Todo mundo junto, a gente, os 

auxiliares e os ACSs (GF-Atendente SUS). 

 



207 

 

Então teoricamente nós somos uma equipe, só que na hora de ser uma 

equipe, eu vejo que o enfermeiro é uma equipe junto com os ACSs, porque 

o médico acaba, já que ele é um especialista, ele atende as especialidades 

dele, abre o consultório, entra, acabou, vai embora (GF-Enfermeiros). 

 

Evidencia-se que entre as dificuldades encontradas para a formação das equipes 

encontra-se a falta de supervisão coletiva e a compreensão comum das finalidades do 

projeto de cuidado que deveria ser desempenhado, contribuindo muitas vezes para 

aparecimento de situações de tensão entre os profissionais: 

Ela não aparece [gestante], acontece alguma coisa com aquele usuário, o 

culpado é a auxiliar de enfermagem. Isso causa um estresse imenso na 

enfermagem, causa um estresse imenso na gerente, causa um estresse 

imenso em todo mundo. [...] Ninguém está preocupado com o auxiliar, o 

ACS, o gerente, não sei o que. É números. Nós resumimos em números, 

como os pacientes (GF-Aux. de enfermagem). 

 

Há situações de conflito para o estabelecimento de equipes, muitas vezes 

relacionadas ao sentido atribuído às práticas de “competição”, que refletem, em alguns 

casos, diferenças hierárquicas das relações entre as categorias profissionais: 

Tem essa dificuldade, aquele feedback, aquele retorno é de relação entre o 

gerente e os funcionários. As informações não são passadas pra gente, em 

alguns casos. Parece que tem preferências e discriminação “nossa, mas 

porque que cobram tanto da gente? Porque a gente não tem faculdade? Aí 

eles falam que os ACS não se comprometem. Que as equipes são 

desunidas, e não são. Então, a gente percebe que, as vezes, as próprias 

lideranças provocam essa desunião. [...] Hoje, quando o enfermeiro 

conversou comigo, ele falou assim “a equipe tal conseguiu atingir mais de 

70% de visitas”. Eu falei assim “mas não pode haver comparação de 
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equipes porque o trabalho não é para a unidade?” (GF- Agentes 

Comunitários de Saúde). 

 

Por vezes, a rotina de “competição” produz relatos em que o sentido e a percepção 

do trabalho em equipe afastam-se de seu objetivo de cooperação para superação das 

debilidades individuais e satisfação das necessidades dos usuários. Assim, verifica-se 

depoimentos em que o corporativismo profissional ganha destaque frente à compreensão 

da impossibilidade de desenvolver ações de saúde integrais sem os demais profissionais: 

“Porque se não tem médico, a equipe funciona; se não tem um ACS você consegue dar 

um jeito; se não tem auxiliar, você até consegue fazer o atendimento; agora se não tem 

enfermeiro não funciona” (GF-Enfermeiros). 

A unidade gira em torno do agente comunitário. Eu falo isso pra vocês com 

propriedade. Porque se os usuários têm hoje uma visão de usar UBS... 

porque o agente comunitário foi até lá e conseguiu coletar muita 

informação que a unidade jamais teria, desde a questão física até mental. 

Isso jamais eles conseguiriam ter. Isso falando em casos de periferia, que 

o médico não ia conseguir entrar. O enfermeiro não ia conseguir entrar. 

Muito menos o auxiliar. A não ser o agente comunitário que é a porta de 

entrada. Quem tá lidando com eles todo o tempo, a maior parte é a gente. 

Que nós somos olhos da unidade (GF-Agentes Comunitários de Saúde). 

 

A gente não é médico, a gente não tem CRM, mas muitas vezes a gente 

tem uma visão até maior do que eles mesmos, porque a gente está na linha 

de frente a todo o momento. E o gestor não nos ouve. (...) O atendente SUS 

é que faz o primeiro atendimento ao paciente de psiquiatria. Eu não tenho 

preparo nenhum, eu tenho que ouvir no balcão o que ele tem a dizer e 

depois passar pra psicóloga ou psiquiatra. O atendente SUS é que tem que 

fazer isso (GF- Atendente SUS). 
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Observa-se, assim, pelos relatos que os profissionais colocam-se como “linha de 

frente”, “porta de entrada”, “olhos da unidade” como de fato são. Esses depoimentos 

partem da necessidade de reconhecimento dos papéis que lhes são atribuídos como 

categoria profissional, ao mesmo tempo em que refletem as dificuldades, ora entendidas 

como “despreparo”, fruto dos problemas de formação de equipes. 

5.5.5. Condições e gestão do trabalho 

Compõem o núcleo temático em questão temas mais gerais vinculados a 

condições para o exercício do trabalho e as formas de gestão das relações interpessoais. 

Envolvem dois núcleos de sentido relevantes, a saber, “sobrecarga” e “assédio”. Esses 

núcleos relacionam-se, uma vez que, a inobservância de ajustamento entre as condições 

de trabalho e as possibilidades de gestão dos conflitos geram experiências de “sobrecarga 

de trabalho” e “assédio”.   

  O aumento da oferta de serviços, acompanhada da falta de condições de trabalho 

(instrumentos, espaço físico, ambiência, recursos humanos) acabam por influenciar 

diretamente na rotina de trabalho. A “sobrecarga” surge como contradição entre a relação 

“demanda x condições” e aponta para o sentido da ampliarem tensões nas relações e baixa 

resolutividade dos problemas, como podemos notar nas falas abaixo:  

Aumentou o número de equipes e consequentemente mais agentes 

comunitários na rua. Eu trago mais gente pra dentro da unidade porque eu 

estou oferecendo serviço, eu faço vacina, papanicolau. A mudança parou 

aí. Eu comecei a falar de um serviço, trouxe paciente para dentro da 

unidade e não consigo atender a demanda porque eu não estou fazendo só 

o básico, chega uma hora que é secundário e terciário e a gente não tem 

referencial (GF- Enfermeiros). 
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Acho que a falta também de equipamento, né? Que nem na unidade onde 

eu trabalho tem dois computadores que, além de ser muito lento, são só 

dois. Então um trava, o outro fica lá meia hora pra fazer um pedido. Então 

vai aumentando a fila de espera, a senha, a gente até tirou meia hora de 

entrega pra ver se melhorava, mas não tem jeito a unidade fica muito cheia, 

tem pouca gente pra atender, muito estresse devido a isso (GF- Atendente 

SUS). 

 

Nesse cenário orientado para atender às demandas a “sobrecarga” expressa-se 

também a partir do desvio de funções entre os profissionais, que podem interferir no ritmo 

e na qualidade do trabalho a ser realizado, como nas falas a seguir: 

Eu estou trabalhando em três empregos lá no posto agora. To fazendo três 

funções. De manhã eu sou ACS. Aí eu volto do almoço sou Atendente SUS 

lá na frente. Atendo as pessoas e tal né, encaminho e tal. E no final do dia 

eu sou auxiliar administrativo. Eu digito umas PA também. Fazendo três 

funções. Porque está em falta os outros funcionários. Ta faltando atendente 

e auxiliar administrativo (GF- Agente Comunitário de Saúde). 

 

Outro grande problema que está acontecendo na Secretaria de Saúde, não 

sei se só nela, é desvio de função. A atendente SUS está sendo chamada 

para participar de reunião de informação. Ele tem que aprender como fazer 

um relatório de gestão, por exemplo. [...] Na verdade eles querem que a 

gente seja polivalente. Então dois... aquele serviço que era pra seis fazer, 

dois vai ter que fazer. Eu preciso de um Agente de RH, eu não vou 

contratar, o Atendente SUS é que vai fazer (GF- Atendente SUS). 

 

São frequentes os relatos referentes à falta de funcionários.  Para os servidores a 

busca para contornar a situação, de modo a seguir correspondendo à demanda sem que se 
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alterem as condições para o desempenho do trabalho, denotam um dos primeiros sentidos 

para o “assédio”, compreendido como gerenciamento de cobrança por parte dos gestores: 

Mas estamos sendo espremidos, ameaçados, vamos preencher um termo, 

assinar que você está se recusando a trabalhar. O meu contrato não é pra 

trabalhar de sábado. Mas a gente até vinha. “Ah, vem, pode quando 

quiser”. Agora está desse jeito. A gente está com pressão pra trabalhar na 

farmácia, fazemos todos os serviços administrativos e ninguém quer saber 

(GF- Aux. de Enfermagem). 

 

O gerente então, ele tenta o que? Porque ele tem que mostrar resultado, 

não pode deixar a peteca cair. Ele se vê entre a cruz e a espada. Ela acaba 

tendo que chegar quase que enforcar o funcionário para que ele esteja 

presente na unidade. [...] A gerência eles teriam que ser capacitados pra 

ser um líder, e não gerenciar. Porque um gerente gerencia carros, 

empresas, bens materiais, não lidera um grupo de pessoas (GF-Aux. de 

Enfermagem). 

 

 Além desse significado, correspondem ao núcleo de sentido “assédio” situações 

em que os profissionais encontram-se, não apenas pressionados pelas gerências, mas em 

vulnerabilidade e exposição às agressões físicas, verbais e psicológicas a partir da sua 

localização no desempenho de suas funções junto aos usuários. Em determinados 

momentos o sofrimento gerado por esse tipo de “assédio” ultrapassa o ambiente de 

trabalho estendendo-se para a vida pessoal. 

E essa família de dependentes químicos tem uma criança pequena. Parece 

que a mãe não estava cuidando direito da criança. E entrou a questão do 

conselho tutelar. Só que ninguém tem uma estratégia cuidadosa pra fazer 

isso. E aí sobra pra quem? Para o agente comunitário. E nessa a agente 

comunitária chegou a ser ameaçada de morte. Porque não tiveram o 
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cuidado de preservar, né? E a gente não pode esquecer que o agente 

comunitário, além de envolver a questão da doença moram lá. Aí o cara 

fica sem dormir (GF- Agentes Comunitários de Saúde). 

 

Outra coisa; a gente está exposto é à agressão verbal, física, todo o tempo. 

Não existe ninguém que tome conta, ninguém para ficar ali para cuidar, 

isso acaba prejudicando a gente. Onde eu trabalho, tem em torno de 200 a 

300 pessoas em dias comuns, e quando abre a agenda de 300 a 400. Somos 

em três atendentes SUS na recepção, e somos dois que ficamos além do 

horário. Eu sou um ser humano, se a máquina não funciona por que eu não 

posso parar de dar senha às 15h30 se o posto está lotado? Recentemente 

um rapaz chegou lá e quebrou tudo por causa da demora. Foi feito um 

Boletim de Ocorrência. E fui chamado de vagabundo, sabe por que? 

Porque eu era o único que estava trabalhando. Porque os demais não 

estavam. O cara pegou uma cadeira, quebrou todo o computador, quebrou 

a cadeira total e jogou em mim ainda (GF-Atendente SUS). 

 

5.5.6. Saúde do trabalhador 
 

As situações relatadas anteriormente, nos outros grupos temáticos, influenciam, 

pelo observado nos depoimentos, diretamente na forma de produzir saúde ou de adoecer 

dos próprios trabalhadores da área. Emergiram deste núcleo temático, os núcleos de 

sentido “adoecimento” e “resistência” que expressam a forma e as causas pelas quais os 

trabalhadores adoecem e como esses organizam formas de resistir ao 

sofrimento/adoecimento no trabalho. 

  É possível verificar que a “sobrecarga”, o ritmo, a gestão e as condições para o 

desempenho do trabalho, vem repercutindo de maneira negativa na saúde dos 

profissionais. Além desses fatores, e do “assédio” como visto anteriormente, acrescenta-
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se ao sentido do “adoecimento” as dificuldades de lidar com o próprio 

sofrimento/adoecimento dos usuários.  

Quando a gente vai digitar a planilha: você vai, fica quatro, cinco horas, 

tem dor no ombro não sei o quê, não consegue levantar porque você quer 

terminar e o sistema não ajuda. É muito difícil trabalhar com esses sistemas 

que a gente opera. [...] Eu levo serviço pra casa. (GF-Atendente SUS) 

 

Estressado, já fiquei duas noites sem conseguir dormir por estresse, teve 

uma época que só tinha dois atendentes, eu e mais um: atendente entrava, 

saía, ou ia pra outro emprego. Pensei até em procurar um psicólogo. 

Cheguei e falei: olha, não estou aguentando! Eu vou sair! Pedi ajuda até 

para o psicólogo da unidade, ele: “ah, eu vou ver” e não viu (GF-Atendente 

SUS). 

 

É de quase chorar gente. Dói. Porque a família que tem problema dentro 

de casa não é fácil, né? A gente tá lá achando que vai levar alguma coisa. 

A pessoa fica na expectativa de vim um retorno para eles, você chegar lá 

e não dar em nada. Imagina nossa situação? (GF- Agentes Comunitários 

de Saúde). 

 

 Compõe como sentido do “adoecimento” a percepção de que é inexistente o 

direito à saúde, expressando por meio da doença, a ausência de políticas promotoras e 

preventivas para a saúde dos trabalhadores. Estes, por vezes, sentem-se ora como 

descartáveis e ora como abandonados, quanto às formas de tratamentos de suas angustias: 

Assim, pelo menos onde eu trabalho, a gente não tem nem o direito de ficar 

doente. Se a gente está doente, tem que trabalhar doente... Agora nosso, 

sempre é descontado, a gente não pode ir em consulta médica. (GF-Aux. 

de Enfermagem) 
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Aí tem essa questão da doença, né? Devido à direção não ter esse olhar 

também. De ver que nós também somos serem humanos. Nós não somos 

maquinas. Que, é... uma hora dessa a gente pode pifar e nesse mundo 

circular que a gente vê, eles vão logo, substituir, coloca outro, e já era (GF-

Agentes Comunitários de Saúde). 

 

A angústia do Agente Comunitário de Saúde, ele vem e me conta. Aí ele 

chora, a gente se abraça e bola pra frente. Mas minha angústia ninguém 

trata. E é da gente que ele vem cobrar consulta com o especialista que 

nunca acontece (GF-Enfermeiros). 

 

Ainda que, não sejam majoritárias as propostas expressas diretamente nos relatos 

que tenham referência às práticas que pudessem auxiliar a promoção de saúde, considera-

se importante destacar uma das propostas relacionadas a essa forma de enfrentar o 

“adoecimento”, que como se pode observar, tem relação com os componentes de trabalho 

em equipe e o planejamento/controle de sua execução: 

Eu acho que precisa ter uma saúde laborativa, é uma dinâmica de grupo. 

Um evento no mês que você trabalhe com seus colegas de trabalho, que 

você discuta situações, e que você chegue num consenso com todos, qual 

é a melhor forma de trabalho. Porque não adianta eu fazer o meu trabalho, 

apresentar de uma forma, uma unidade de saúde. Sendo que o município 

chega na unidade, e lá dentro não é aquilo que é apresentado. Então, não 

existe essa interlocução entre funcionários (GF-Agentes Comunitários de 

Saúde). 

 

Pelos depoimentos nota-se que o sentido atribuído às formas de “resistência” 

refere-se, frequentemente, à sensação de impotência ou baixa defesa para lidar com as 
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situações, sendo comuns relatos que expressem saídas por meio de formas de resistências 

individuais ao sofrimento:  

É muita pressão, sabe? Você vai tomar uma advertência...Então, a gente 

chega, tem momentos que você prefere ficar na rua fazendo visita lá, todas 

as horas do que você voltar pra unidade cedo... para as vezes ficar 

escutando coisas que você não merece escutar, que não é valorizada no 

nosso trabalho. [...] Em relação a categoria, eu mesma me sinto sem defesa 

(GF- Agentes Comunitários de Saúde). 

 

Apesar de, não serem majoritários os relatos que vinculem formas de “resistência” 

mais coletivas frente ao sofrimento no trabalho, existe a compreensão de que não se trata 

apenas de um problema individual. Ainda que, formas de “resistência” mais coletivas 

aconteçam apenas no âmbito das equipes de trabalho, ou por vezes, fragmentada e pouco 

efetiva entre as categorias profissionais, estas foram citadas, como se observa abaixo: 

Cabe a nós, graças a Deus, à equipe... A gente tem uma equipe boa. Então, 

a gente se divide, um entende o problema do outro: hoje eu vou fazer tal 

coisa, amanhã você faz, a gente se reveza. [...] A gerente cobra, mas 

também nos deixa a vontade pra gente se organizar dessa forma. Aí a gente 

estabeleceu que cada um dia uma desce, sai do atendimento e vai fazer um 

serviço administrativo, pelo menos um dia da semana você está livre 

daquela loucura, e ela [gerente] vai aceitando (GF-Atendente SUS). 

 

Existe o sindicato, mas não tem a prática de se reunir para nos fortalecer, 

cada um sofre no seu cantinho pelos mesmos problemas. Porque quando 

você começa a conversar você vê: nossa, ela passa por isso também. 

Porque a gente não tem esse hábito? Vamos nos juntar, vamos conversar 

(GF-Enfermeiros). 
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5.6. Resultados da Análise dos Boletins Sindicais. 

 

 Os boletins sindicais também foram analisados, segundo critérios expressos na 

metodologia. A sistematização da análise observa-se na tabela abaixo, seguido dos 

respectivos resultados. 

Tabela 8. Levantamento dos boletins sindicais do STAP relativos aos servidores da 

saúde, no período da revisão do PCCS. Guarulhos, Julho a Outubro de 2011:  

Edição Data Tema 

Edição 

159 

10/06/2011 Convocação de reunião dos servidores da saúde no sindicato 

Edição 

160 

15/06/2011 Negociação da revisão do PCCS na CPN4 e convocação de 

assembleia da saúde. 

Edição 

162 

27/06/2011 Convocação e pauta da assembleia dos servidores da saúde. 

Edição 

164 

01/07/2011 Comunica a aprovação da greve e orienta à paralização das 

atividades. 

Boletim 

188 

04/07/2011 Divulga as pautas da greve e traz “Carta aberta” à população. 

Edição 

165 

04/07/2011 Divulga paralização das atividades e manifestação na 

prefeitura, deliberação de assembleia para continuidade da 

greve e informa recurso da prefeitura à justiça. 

Edição 

166 

05/07/2011 Informa resultado da audiência no TRT favorável a negociação 

de toda pauta da greve e indica aguardo de audiência de 

conciliação das partes. 

                                                             
4 CPN- Comissão Permanente de Negociação. 
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Edição 

167 

06/07/2011 Informa suspensão da paralisação e orienta o aguardo da 

audiência de conciliação das partes em 14/07. Enviam 

questionário sobre ‘Condições de Trabalho”. 

Edição 

168 

08/07/2011 Informa pedido da entidade para retomada das negociações 

com a prefeitura, sem retorno da mesma. Enviam questionário 

sobre ‘Condições de Trabalho”. 

Edição 

169 

12/07/2011 Divulga reunião da CPN para o dia 13/07. 

Edição 

170 

13/07/2011 Informa aos servidores que aguardem divulgação oficial de 

nova assembleia. 

Edição 

171 

14/07/2011 Divulga resultado da audiência e postura intransigente da 

prefeitura. Não há conciliação e a greve vai ao dissídio. 

Boletim 

193 

14/07/2011 Divulga o resultado da audiência e pede aos servidores que 

aguardem pacificamente até o julgamento. 

Edição 

172 

15/07/2011 Informa aos servidores que aguardem divulgação oficial de 

nova assembleia. 

Edição 

173 

19/07/2011 Divulga ação da entidade em protocolar junto a prefeitura 

ofício contrário aos descontos salariais dos dias parados. 

Informa que o TRT ainda não agendou julgamento 

Edição 

174 

22/07/2011 Informa ausência de resposta da prefeitura quanto aos dias 

parados e divulga denúncia de péssimas condições de trabalho 

na “Policlínica Dona Luiza”. 

Edição 

175 

29/07/2011 Informa que servidores recebem sem desconto salarial e de 

gratificações quanto aos dias parados. 

Edição 

185 

09/09/2011 Relembra que não há previsão de julgamento da greve 

Fonte: Elaboração da autora. 

 Segundo os boletins, a mobilização no período da revisão do PCCS durou cerca de 

um mês, em que houve duas assembleias, votação de greve e dois dias de paralisação das 

atividades dos servidores. Observa-se a adesão dos servidores e, de acordo com a 

entidade, compareceram cerca de 500 trabalhadores nas manifestações realizadas 
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proximamente à prefeitura de Guarulhos.   

  Observou-se, ao longo do período de mobilização, que a entidade visitou os 

equipamentos de saúde e distribuiu questionários para aferição das “condições de 

trabalho” dos servidores. A greve dos servidores da saúde foi motivada pela revisão do 

PCCS que ajustou o aumento salarial de 30% apenas ao profissional médico, também 

postulava-se favorável o fim do banco de horas, a redução da jornada para 30 horas e 

melhores condições de trabalho.   

  A greve foi julgada ilegal devido ao descumprimento da recomendação de 

manutenção de 70% do efetivo em trabalho, ainda assim, os servidores não receberam 

descontos dos dias parados e o mérito da greve não foi julgado, o que segundo a 

representação sindical, permitiu a manutenção da estabilidade dos servidores (informação 

oral da representação sindical).  
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CAPÍTULO VI 
 

Discussão e Considerações Finais 

 

Este estudo partiu de problemas de pesquisa que indagavam sobre a possibilidade 

dos PCCS, no âmbito do SUS, serem capazes de conferir direitos trabalhistas e proteção 

social aos servidores da saúde, bem como promover a desprecarização das relações de 

trabalho nos serviços de saúde. Além disso, buscava-se investigar a maneira como o 

PCCS em Guarulhos foi construído e como, neste processo, ocorreu a participação social, 

sobretudo dos trabalhadores e dos sindicatos nos marcos da disputa política pela proposta 

do plano.   

  Partiu-se do pressuposto de que não existe neutralidade nas ações de Estado e que, 

necessariamente, as políticas e instrumentos para gestão do trabalho no SUS surgem e 

expressam determinadas posições políticas, cabendo ao pesquisador decifrar suas 

vinculações e finalidades.  

  Foi assumido como matriz teórica de análise a perspectiva de que a Reforma 

Administrativa de Estado na saúde, ocorrida a partir de meados dos 1990, teria produzido 

compreensões políticas significativamente diferentes daquelas defendidas pelo 

Movimento da Reforma Sanitária, sistematizadas nos princípios e diretrizes da lei 

nº8080/1990 e que o ideário neoliberal contido na Reforma de Estado teria sido capaz de 

alterar as noções acerca dos direitos sociais em saúde reorientando, a partir de uma 

redução e regulação do papel e da ação do Estado no setor, a lógica política para 

estruturação do SUS.   

  Tal orientação estaria dirigida para privilegiar ações que aumentassem a demanda 

de ampliação do mercado privado de serviços em saúde, sobretudo no âmbito da média e 
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alta complexidade, tendo sido promovidas, a partir da descentralização dos serviços 

públicos, sem correspondências de financiamento estatal adequado e de recursos 

humanos, na competição entre os serviços estatais e privados.  

  Assim, não apenas abre-se a possibilidade de estratificação da população e de 

ações de saúde a elas dirigidas segundo marcadores de “risco/possibilidade de 

pagamento”, como se fragmenta o conjunto dos subsistemas de atenção em saúde abrindo 

caminho para as justificativas de adoção de novos modelos de gestão na administração 

pública, por meio dos contratos de gestão com o setor público não-estatal e formas de 

“privatização por dentro”.  

  Considera-se que tamanhas alterações exerceriam mudanças significativas no 

âmbito das formas de vinculação e reestruturação da força de trabalho na saúde, mas, que 

principalmente reproduziriam outras concepções no interior do processo de trabalho em 

saúde, distanciando-o dos paradigmas contidos na Reforma Sanitária para orientação do 

cotidiano das práticas dos profissionais de saúde.   

  Assim, adotou-se uma matriz teórica para avaliação do processo de trabalho em 

saúde que compreendesse, mesmo como prática social, indissociável das formas de 

reprodução social e que pudesse nos oferecer parâmetros e referenciais históricos quanto 

aos objetivos desse tipo de processo de trabalho em específico e que nos auxiliasse a 

visualizar marcadores que fossem além da percepção da “precarização do trabalho” 

vinculada exclusivamente à ausência de processo seletivo público e direitos trabalhistas 

e sociais.   

  O estudo desenvolveu-se de modo a confrontar a realidade do município de 

Guarulhos e as especificidades que envolveram a elaboração, discussão, implementação 

e revisão dos PCCS na perspectiva dos trabalhadores e de suas representações sindicais 

frente às concepções e pressupostos observados a partir das diretrizes do programa 
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“Desprecariza SUS” do Ministério da Saúde, estabelecendo, quando possível, paralelos e 

relações com as matrizes teóricas citadas anteriormente. Na sequência apresenta-se a 

síntese da discussão sobre os resultados obtidos. 

Os resultados da pesquisa permitem dizer que o município de Guarulhos 

compartilhava anteriormente à implantação do PCCS, do mesmo cenário problematizado 

no capítulo inicial.   

  Assim, como foi dito, o município que representa uma das maiores economias do 

estado de São Paulo com importante contingente populacional, além de comportar um 

perfil populacional e de adoecimento semelhantes à realidade epidemiológica de outros 

municípios brasileiros, possuía fortes iniquidades em saúde e uma rede de serviços de 

atenção que concentrava na esfera da administração pública direta uma parte significativa 

dos serviços de atenção primária e na rede de média e alta complexidade serviços regidos 

sob a forma de contratos de gestão.  

  A Prefeitura municipal está na quarta gestão sob o comando político do Partido 

dos Trabalhadores (PT), (Elóy Pietá 2001-2008) e (Sebastião Almeida 2009-2012) o qual 

foi, em 2012, reeleito para o seu segundo mandato. Pode-se afirmar que existe uma 

vinculação expressiva das diretrizes propostas no PCCS de Guarulhos na última gestão 

de Eloy em 2008 frente às diretrizes nacionais, configurando sintonia entre as forças 

políticas federais e municipais (VIEIRA, 2014).  

  No que se refere ao seu conteúdo, o PCCS tem entre seus principais méritos o fato 

de ter sido responsável pela definição obrigatória de processo seletivo público como única 

forma de ingresso na carreira e ter promovido a inclusão no PCCS da categoria de Agentes 

Comunitários de Saúde, inexistente antes da revisão do plano.  

  Destaca-se essas duas características porque se referem diretamente a dois 

problemas centrais que motivaram as diretrizes nacionais do PCCS-SUS e que foram 
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atendidos no plano de Guarulhos, os quais envolviam prevenir vínculos precários de 

trabalho oriundos de atos ilegais de Estado, sem a observância de concurso público, o 

que, por consequência, impedia o acesso a direitos trabalhistas e sociais, e por considerar-

se que a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde era nacionalmente uma das que 

mais estava em vulnerabilidade a partir dos contratos de gestão estabelecidos para a 

gestão junto a Estratégia de Saúde da Família.  

  Apesar de ter representado esses avanços, o PCCS de Guarulhos é uma ferramenta 

com abrangência limitada, abrangendo ainda, mesmo em 2011, após sua revisão do plano, 

cerca de 68% dos trabalhadores do setor da saúde. Tal dado nos mostra que a existência 

do PCCS não coincidiu com outras políticas que priorizassem a contratação de 

profissionais a partir da administração direta, exceto no caso dos Agentes Comunitários 

de Saúde e Médicos de Família.   

  Ainda que a fala dos entrevistados apresentasse contradições quanto à política de 

contratações por meio de parcerias, quanto ao seu aumento ou diminuição, os números 

do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde não negam a forte tendência, ao 

menos entre 2010 e 2011, pelas contratações por meio de parceiras, entidades 

filantrópicas e contratos de prestação de serviços, que no período representaram mais que 

o dobro das formas de contratação realizadas pela administração direta.  

  Assim, o município seguiu aplicando, após a implementação do PCCS, as mesmas 

políticas referentes às formas de contratação por meio de parceiras. Apesar de ter sido 

reforçado em lei, a partir do plano, a exigência do processo seletivo público, não foram 

implementadas políticas por parte das secretarias municipais de Saúde e da 

Administração de Guarulhos que expandissem a abrangência dessa ferramenta por meio 

de contratações via administração direta e assim ampliassem a perspectiva de acesso a 

carreiras na administração pública aos demais profissionais que atuam no setor saúde.  
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  Em acordo com Vieira (2014), também considera-se anômalo o regime de 

contratação estabelecido no PCCS, uma vez que, ao ferir a medida cautelar ADI nº 2135-

4/DF e assumir o regime da CLT como condicionante para preenchimento dos cargos de 

emprego público criados no plano, excluíram-se cerca de 780 estatutários  do 

compartilhamento dessa nova carreira os quais permaneceram restritos aos cargos 

existentes e a seu estatuto específico de evolução, enquanto se convive com a aplicação 

de um outro regime e carreira aos demais profissionais.  

  Acrescenta-se a percepção de que por mais que sejam vínculos considerados não-

precários pelo programa “Desprecariza SUS”, não deixam de ser vínculos de trabalho 

temporário com sua estabilidade no emprego passível de ser questionada. Além disso, 

vale problematizar que o Estado encontra-se, ao privilegiar a contratação pelo regime 

CLT, na condição de patrão-privado e não pautado pelo interesse da res-pública. 

Costadello (1999, p. 47), sistematiza de maneira interessante essa questão: 

Em linhas genéricas, o empregado, em relação ao patrão, é destituído de 

poder e a disciplina contida na CLT e toda a legislação trabalhista é 

estruturada para protegê-lo, visando dar-lhe enquanto parte mais fraca da 

relação condições jurídicas de defesa e garantias dos seus direitos. (...) Já 

em relação ao servidor público, a Administração Pública e a disciplina 

jurídico-administrativa vêm para atender ao interesse público imediato e 

aos administrados, e não aos servidores. Há, evidentemente, um arcabouço 

jurídico disciplinando o vínculo, mas não é o interesse do servidor o 

primeiro a ser atendido pelo Estado.  

Portanto, há de se convir seguindo esse raciocínio, que a relação implícita nesse 

regime de contratação induz à compreensão de que a “estabilidade” pode hierarquizar-se 

menos pela necessidade dos serviços e dos usuários em manter vínculos com os 
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profissionais de um determinado serviço e mais pelos interesses das relações entre Estado 

(patrão/empresa) e servidores (empregados). 

Dessa forma, pode-se concluir que o PCCS de Guarulhos enquanto ferramenta 

que, por meio dos processos seletivos público, pudesse conferir direitos trabalhistas e 

proteção social aos servidores da saúde por ele contemplados, atendeu às expectativas 

propostas no “Desprecariza SUS”. No entanto, sua limitada abrangência frente ao 

universo de trabalhadores do setor e o caráter de seu regime de contratação deixam a 

desejar quanto à sua capacidade de promover formas mais estáveis de vínculos e do 

desenvolvimento da perspectiva de carreira na saúde aos profissionais do setor que atuam 

no município.  

  No âmbito do questionamento acerca da capacidade do PCCS como ferramenta 

para desprecarização das relações de trabalho no SUS, observa-se alguns dispositivos 

específicos do plano, a saber: a forma de ingresso na carreira, os critérios para composição 

da estrutura de cargos, critérios para concessão de gratificações, mecanismos de evolução 

na carreira e avaliação de desempenho. 

  Utilizando a matriz teórica expressa no segundo capítulo é possível dizer quanto 

esses dispositivos poderiam aproximar-se ou distanciar-se de formas não-precárias de 

realização do trabalho em saúde e contrapondo essa observação aos relatos apresentados 

a partir das falas dos entrevistados e dos grupos focais.  

  Assim, nota-se, de início, que o caráter excessivamente técnico administrativo do 

plano, baseado também em significativas restrições orçamentárias, impediu que o mesmo 

pudesse ser tomado na prática como um verdadeiro PCCS. Além da impossibilidade 

constitucional de transposição de cargos no serviço público dentro de uma mesma 

carreira, a pouca viabilidade da progressão vertical e a limitação do percentual de 

servidores que podem concorrer por ciclo à progressão horizontal mostra o desenho de 
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um plano que basicamente visa a estruturação de funções, salários/vencimentos, 

associados a determinados condicionantes, situação também observada por Vieira (2014).

  

  A expectativa que o plano pudesse aproximar-se de formas “mais estáveis” de se 

projetar a vida e uma carreira de progressão e desenvolvimento dentro do serviço público 

não é compartilhada pelos servidores que expressam bastante frustração com o PCCS.  O 

desejo de buscar outras alternativas seja firmando vínculos de trabalho em outras 

instituições ou lançando a sorte para novas profissões com melhor remuneração no 

mercado, são decisões que aparecem nos relatos dos trabalhadores e mesmo que não 

tenham sido motivadas exclusivamente por esse aspecto do PCCS, elas existem. 

  A naturalização no PCCS das diferentes hierarquias tradicionais entre as 

categorias profissionais da saúde, a partir de cargos e/ou gratificações específicas a 

determinadas funções, contribui para reforçar a importância dos profissionais de saúde no 

serviço público de acordo com o seu “passe” no mercado e/ou sua dificuldade de fixação.   

  Não se pretende aqui advogar algum critério específico de valorização 

profissional, mas constatar que desse fato decorre também a percepção que mesmo 

compondo cargos largos, possuindo novas titulações, ou eventualmente desempenhando 

por mais tempo funções gratificadas e essenciais aos serviços de saúde, os profissionais 

das categorias estudadas não se sentem reconhecidos e/ou tendo seus esforços 

valorizados. 

  Há de se constatar que esse sentimento também advém de uma distância 

significativa entre o plano votado e a realidade de trabalho dos servidores. Essa diferença 

acaba por negar, na prática, situações em que os dispositivos do PCCS poderiam ser 

promotores de relações menos precárias de trabalho. Existe em lei o referencial de um 

padrão de lotação, mas na prática predomina o desvio de função e a falta de funcionários; 
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há a estruturação de cargos largos, porém segue-se estimulando a competição pelas metas 

entre as categorias e equipes; constam gratificações que aproximariam as demandas de 

saúde dos serviços da equipe profissional, no entanto não atingem todas as categorias, 

nem se incorporam na evolução da carreira ou no próprio salário. 

  Evidentemente, seria equivocado atribuir apenas ao PCCS e suas eventuais falhas 

as frustrações relatadas pelos servidores. No entanto, a observação dos relatos permite 

afirmar que entre o PCCS na lei e sua aplicação no cotidiano de trabalho existem as 

mediações promovidas pela política de saúde do município e as formas de gestão do 

trabalho conduzidas a partir dela.  

  É notório, pelos relatos dos grupos focais, que as condições de trabalho atuais não 

suportam mais as demandas de saúde do município sendo significativos os relatos de 

sobrecarga, desvio de função consequentemente influenciando na ampliação dos casos de 

assédio e sofrimento/adoecimento motivado pelo trabalho.  Acrescenta-se a essa 

perspectiva que as políticas da gestão das relações do trabalho seguem orientadas para 

gerenciar conflitos, de modo a seguir atendendo demandas cada vez maiores de 

cumprimento das metas de desempenho estipuladas, ocasionando como visto, 

dificuldades para se estabelecer equipes cooperativas e a perda significativa do controle 

e do sentido do próprio trabalho.  

  Assim, cabe considerar todo esse cenário para responder ao questionamento 

acerca da capacidade dos PCCS constituírem-se como ferramentas para desprecarização 

do trabalho no SUS e pode-se afirmar, ao menos no município em estudo, que o PCCS se 

configurou como uma ferramenta limitada, na sua capacidade de desprecarizar as relações 

de trabalho no serviço de saúde de Guarulhos.   

  Além do plano não abranger todo o contingente de servidores e não ser capaz 

assim de influir amplamente na dinâmica dos serviços, todos os dispositivos que 
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poderiam aproximá-lo de estabelecer formas menos-precárias de trabalho não foram 

implementados na prática e/ou coexistiram com políticas que as enfraquecem.  

  Portanto, para a desprecarização das relações de trabalho no SUS deve-se ir além 

das dimensões dos PCCS. É preciso garantir um conjunto de ações políticas e um 

ambiente favorável para que os planos não apenas deixem de coexistir com políticas que 

os inviabilizem ou impeçam eventuais medidas protetoras, mas que estes sejam, na 

realidade, a tradução prática de antigos paradigmas da Reforma Sanitária que deveriam 

orientar as políticas de saúde e seus processos de trabalho concretos; sendo os planos 

reflexos dessas relações dirigidas a padronizar formas de constituir cargos, carreiras e 

salários e de se valorizar os profissionais e as demandas de saúde na administração 

pública. 

  Nesse sentido, o PCCS de Guarulhos, que sequer pode ser viabilizado por 

completo, segue coexistindo com políticas de sub-financiamento como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Emenda 29; cercado pelo crescimento significativo dos 

contratos de gestão celebrados entre a administração direta municipal e parceiros para a 

gerência e contratação de recursos humanos aos serviços de saúde; e expressando o 

reflexo da política de saúde após a Reforma Administrativa de Estado, orientada em seu 

âmbito público estatal prioritariamente para a focalização que visa à contenção de 

doenças associadas a amplos bolsões de pobreza e ao fomento à iniciativa privada para 

gerir as ações de assistência aos doentes individuais.  

  Assim, pode-se afirmar que o PCCS não se desvincula de todas essas contradições, 

da mesma forma que a dinâmica concreta dos processos de trabalho em saúde também se 

submete a essa lógica. A análise dos grupos focais demonstra o profundo distanciamento 

que os servidores possuem da possibilidade do controle sobre o seu próprio trabalho, da 

dificuldade em promover boas condições de trabalho e estimulo a formação de equipes, 
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mas de maneira considerável verifica-se a perda do sentido do próprio trabalho.  

  Pode-se concluir que a perda do sentido do trabalho pelos profissionais, seja a 

partir do distanciamento/fragmentação entre os objetos e produtos de seu trabalho, seja 

pelo estranhamento à redução destes usuários/coletividades a relatórios ou números, não 

se origina no “interior” do processo de trabalho, nem é um processo particular de 

Guarulhos, mas que desde a percepção das finalidades e necessidades, componentes 

“externos” e orientadores dos processos de trabalhos, há uma profunda, contínua e 

desagregadora influência da política trazida pela Reforma de Estado na Saúde (MENDES 

GONÇALVES, 1992).  

  Na medida em que se compreende que a Reforma de Estado na Saúde, ainda que 

tenha sido implementada concomitante à fundação do SUS, seguiu condensando a partir 

de novas formas, os velhos objetivos de empresariamento e fragmentação das práticas de 

saúde fortemente calcadas no ‘modelo’ de medicina assistencial previdenciária, como 

visto anteriormente, essa só pode traduzir, distanciamentos do paradigma sanitário, 

quanto à saúde como direito social, sobretudo observada nos princípios da integralidade 

e equidade.   

  Assim, as novas formas de gestão e empresariamento, a fragmentação entre os 

serviços de atenção à saúde, as políticas de subfinanciamento contidas na proposta da 

Reforma, para seguirem reproduzindo-se, necessitam projetar suas finalidades e 

necessidades para o “interior” do processo de trabalho, o que nesse caso é também 

projetá-las sobre os objetos e sobre aqueles que planejam, executam e gerenciam o 

trabalho. Mas, não sem contradições e conflitos, usuários e servidores são reduzidos a 

relatórios ou matrículas sem identidade e vínculos estáveis com os serviços; tem suas 

dimensões fragmentadas e orientadas para atos de consumo de serviços à doença ou ao 

máximo aproveitamento/esgotamento de sua capacidade produtiva.  
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  Por isso, além da fragmentação, oriunda da própria racionalização e transformação 

do médico em trabalhador coletivo combinada à falta de equipes interdisciplinares, esses 

outros aspectos acima referidos contribuem para a perda do sentido do trabalho, na 

medida que afastam usuários e servidores da possibilidade de aproximarem-se de suas 

“necessidades necessárias” e das que podem vir a ser “radicais” segundo critérios 

adotados no segundo capítulo (MENDES GONÇALVES, 1992).  

  Portanto, ressalta-se que para a desprecarização do processo de trabalho em saúde 

ou adoção de formas de trabalho não-precárias no ‘interior’ do processo, sejam elas “mais 

livres”, “mais estáveis”, “mais democráticas” para o controle da própria relação e 

organização do trabalho, sejam “mais singulares” e “mais integrais” na forma de 

apreenderem-se as necessidades/finalidades do processo e equipes que o correspondam, 

faz-se necessário frear o primeiro valor-negativo que representa a alienação à busca das 

“necessidades radicais” para buscar formas “mais soberanas” que apontem 

“internamente” ao trabalho em saúde, mas sobretudo “externamente” há necessidade de 

se reafirmar, no campo macro político, os paradigmas da Reforma Sanitária frente à 

Reforma de Estado. (MENDES GONÇALVES, 1992; CAMPOS, MISHIMA, 2005).  

  Considera-se, para futuros estudos, a pertinência do tema da desprecarização do 

trabalho em saúde para além dos critérios que envolvem a inobservância de direitos 

trabalhistas e sociais (NOGUEIRA, 2004), sem negá-los e reafirmando-os, porém 

advoga-se a impossibilidade dessa dimensão responder, exclusivamente, ao fenômeno da 

precarização do trabalho em saúde. Sugere-se a ampliação da escassa produção na área 

da Saúde Coletiva referente ao tema, sobretudo pela relevância que o processo de 

precarização do trabalho em saúde seguiu adquirindo nas últimas décadas.  

  Finalmente, em busca de respostas relativas à participação dos trabalhadores e 
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entidades sindicais na construção do PCCS, cabe afirmar que, a partir das atas, entrevistas, 

grupos e boletins, esse processo teve como principais características:  

1. No momento de sua proposição ter causado bastante surpresa a sindicalistas e 

trabalhadores, sendo a primeira experiência de discussão de PCCS vivenciada pelo STAP;  

2. Em sua fase de elaboração ter propiciado poucas discussões no CMS e as 

iniciativas junto aos trabalhadores restringiram-se a iniciativa de duas reuniões e algumas 

visitas realizadas pelo sindicato;  

3. No momento de sua implantação ter gerado muitas dúvidas e frustrações 

quanto aos seus mecanismos de funcionamento, amplamente desconhecidos pelos 

trabalhadores; 

4. Ter sua revisão marcada pelo alto grau de descontentamento das demais 

categorias profissionais frente a benefícios concedidos ao profissional médico, a ponto de 

terem protagonizado uma greve.  

  O espaço privilegiado para discussão e elaboração do plano foram as instâncias 

do Conselho Municipal de Saúde. São expressivas as evidências quanto ao curto período 

destinado para discussão nessa fase inicial e a inexperiência do sindicato, também 

corroborada por Vieira (2014).   

  Ainda que tenha havido escassos momentos para participação social na elaboração 

do PCCS e inexistentes no ato de sua revisão, pode-se afirmar, no que diz respeito ao 

plano, que a participação social restrita às instâncias do CMS não foram capazes de 

promover a irradiação dos debates e polêmicas para o conjunto dos servidores da saúde 

do município.  

  Acredita-se que o distanciamento das instâncias participativas do conselho do 

cotidiano dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que esses estão representados nesses 

espaços exclusivamente por suas entidades de classe e sindicais, contribuíram para que o 
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plano fosse desconhecido ao menos para 45% do universo de médicos e enfermeiros do 

município que participaram do projeto guarda-chuva (LACAZ et al 2014).   

  Ainda que as representações de classe e o sindicato tenham legitimidade 

representativa e tenham desenvolvido ações de divulgação, formulação e proposição ao 

debate de elaboração do PCCS, tais mecanismos não foram capazes de incidir nos rumos 

e propostas iniciais do plano apresentadas na Comissão de Recursos Humanos e no Pleno 

do Conselho Municipal de Saúde.   

  A ausência da participação dos trabalhadores nas reuniões do Conselho Municipal 

de Saúde observada pelas atas e atestada pela impossibilidade de coleta de entrevistas 

reafirmam o distanciamento dessas instâncias dos servidores da saúde. Dessa forma, 

constata-se que existem importantes fragilidades nas instâncias legais da participação 

social do município, comprovadas pela sua baixa capacidade de atrair servidores da saúde 

para discussão do PCCS, mas também por outros indícios verificados nas entrevistas, 

como o desconhecimento dos conselheiros sobre a forma de funcionamento e a hierarquia 

entre as instâncias da participação e pela excessiva dependência do Conselho frente à 

Secretaria Municipal de Saúde.  

  A participação social compreendida apenas no âmbito de referendar ações e 

planos da Secretaria caminham na direção do empobrecimento das discussões, no 

esvaziamento da potencialidade do espaço da participação social, sobretudo na 

elaboração e correção das políticas públicas, haja vista o caso da revisão do PCCS.  

  Na esfera da intervenção sindical, pode-se afirmar que, apesar da inexperiência 

com o tema dos planos, houve iniciativas por parte do STAP que buscaram diálogo com 

os servidores como reuniões e visitas às unidades de saúde. No entanto, não houve 

protagonismo dos trabalhadores, e tão pouco, questões que o sindicato considerava 

relevantes como redução da jornada, fim do banco de horas, melhoria nas condições de 
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trabalho, valorização dos salários de todas as categorias da saúde, foram conquistadas. 

  Essas questões apareceram tanto na entrevista com a representação sindical, como 

também nos grupos focais. Pode-se dizer que a maior participação do sindicato junto à 

categoria, no que diz respeito ao PCCS, foi sem dúvida, na fase de revisão do plano, mas 

que a melhoria salarial concedida atendeu apenas aos médicos o que e motivou uma greve 

da saúde. Ainda assim, a administração municipal não atendeu às reivindicações 

colocadas naquele momento.   

  A análise dos relatos dos grupos focais permitem apreender que os servidores 

sabem da existência do sindicato, no entanto, possuem uma relação distante com a 

entidade e em alguns casos sentem-se como “sem defesa” para lidar com os conflitos que 

vivenciam nos locais de trabalho. Essas questões levam a inferir que o potencial de 

resistência coletiva dos trabalhadores, tomado pelo prisma da ação sindical, é limitado e 

correspondeu no período estudado, essencialmente, à sua intervenção na revisão do 

PCCS. A conclusão é que os trabalhadores e o sindicato não tiveram protagonismo e 

contribuíram de maneira muito limitada nos rumos do PCCS no município. 

6.1. Considerações finais 

 

Considera-se, ao final do estudo, que o PCCS de Guarulhos não foi fruto de um 

amplo processo de participação social e não se trata de uma ferramenta construída a partir 

do protagonismo dos trabalhadores e de suas entidades sindicais de representação. O 

plano possui forte viés técnico administrativo e as restrições orçamentárias impediram 

que fosse aplicado amplamente nos termos da lei. O plano representou uma ferramenta 

importante, porém limitada, de promoção de vínculos de trabalho que, por meio de 

concurso público, assegurassem direitos trabalhistas e sociais.    

  Sua principal limitação refere-se ao fato de que sua abrangência atendeu, apenas,  
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68% dos trabalhadores do setor, e que sua implantação e possibilidade de expansão seguiu 

coexistindo com políticas da administração direta municipal de promoção de contratos de 

gestão de serviços e contratação de recursos humanos por meio de terceirização de pessoal 

através de parcerias público não-estatais; exceto a categoria de Agentes Comunitários de 

Saúde e Médicos de Família. O regime de contratação celetista também é um limitante à 

estabilidade formal dos trabalhadores vinculados ao PCCS de Guarulhos.  

  Por fim, identifica-se ações no plano que poderiam contribuir para estimular a 

desprecarização do trabalho no SUS, entendidas como aquelas que poderiam aproximar 

os processos de trabalho em saúde dos principais paradigmas da Reforma Sanitária. No 

entanto, as mesmas não foram implementadas e o conjunto da proposta seguiu-se 

desenvolvendo concomitante a políticas de saúde e de gestão que representam obstáculos 

à própria possibilidade de aproximação do paradigma sanitário.  

  Conclui-se que a desprecarização do trabalho no SUS, compreendida apenas pelo 

viés da inobservância da garantia de direitos trabalhistas e sociais, demonstrou-se uma 

compreensão ainda que muito relevante e que deve ser reafirmada, limitada para entender 

a amplitude do processo de precarização do trabalho em saúde e intervir sobre ele visando 

transformá-lo.  Deve-se considerar que para a desprecarização do trabalho no SUS, faz-

se necessário o enfrentamento dos obstáculos trazidos pela Reforma Administrativa de 

Estado no setor saúde na busca da efetivação dos principais paradigmas da Reforma 

Sanitária no plano macro estrutural e, ao nível das relações laborais, visando a superação 

da perda do sentido do trabalho, conforme aponta o marco teórico adotado nesse estudo. 

ANEXOS 

 

Anexo 01. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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 “Desprecarização do trabalho no SUS: Um estudo sobre os Planos de Cargos e Carreiras 

do SUS na perspectiva dos trabalhadores e representantes sindicais, no município de 

Guarulhos, região metropolitana de SP.”   

Prezado(a) Senhor(a): 

 Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Desprecarização do 

trabalho no SUS: Um estudo sobre os Planos de Cargos e Carreiras do SUS na perspectiva 

dos trabalhadores e representantes sindicais.”, realizada no município de Guarulhos. O 

objetivo da pesquisa é analisar na perspectiva dos trabalhadores do SUS municipal de 

Guarulhos e de seus representantes sindicais, o papel do Plano de Cargos e Carreiras do 

SUS como instrumento de defesa de direitos políticos e sindicais. A sua participação é 

muito importante e ela se daria a partir da realização de uma entrevista gravada, onde 

você responderia algumas perguntas em um local reservado e com sigilo garantido.  

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo 

você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão 

utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo 

e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Espera-se traçar avanços 

necessários para a consolidação do PCCS de Guarulhos como ferramenta que possa ser 

utilizada no intuito da desprecarização do trabalho no SUS no município. 

Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na 

pesquisa.  Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos 

contactar (Tamiris Pereira Rizzo- Av. Dr Neto de Araújo, 408 apt 01- 1195442-0020), ou 

procurar o Departamento de Medicina Preventiva, Borges Lagoa, 1341-Vila 



235 

 

Clementino/CEP: 04038034, Fone:5576-4876. Para eventuais dúvidas relacionadas aos 

aspectos éticos da pesquisa contactar o Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP (Rua 

Botucatu,572-1ºAndar conj.14/ CEP:04023061/Fone:55397162- Vila Clementino-SP-

cepunifesp@unifesp.br).  

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, 

devidamente preenchida e assinada entregue a você.     São Paulo, ___ de ________de 

2013.       

Pesquisador Responsável                                               

RG::__________________________                

          Eu,____________________________________ tendo sido devidamente 

esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa descrita acima.   Assinatura (ou impressão 

dactiloscópica):____________________________ Data:___________________    

Obs: Caso o participante da pesquisa seja menor de idade, deve ser incluído o campo para 

assinatura do menor e do responsável.   

 

 

 

 

Anexo 02. Roteiro das Entrevistas Semi-Estruturadas. 

A) Roteiro entrevista semi-estruturada aos representantes da gestão: 

mailto:Clementino-SP-cepunifesp@unifesp.br
mailto:Clementino-SP-cepunifesp@unifesp.br
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1) O Srª participou das discussões que prepararam a elaboração do PCCS-SUS em 

Guarulhos? Como foi esse processo? 

2) Qual era a expectativa da gestão com o plano? Como você avalia a incorporação desses 

anseios na elaboração do plano? 

3) Após aprovação do plano, como foi à recepção e implantação do mesmo? Qual a 

avaliação dos impactos da adoção do mesmo? 

4) Como você avalia o desenho das carreiras dentro do plano? Há algum tipo de 

mecanismo de valorização do trabalho e das equipes multiprofissionais? 

5) Quais foram as principais mudanças e dificuldades observadas? 

B) Roteiro entrevista semi-estruturada aos representantes sindicais: 

1) O Srª participou das discussões que prepararam a elaboração do PCCS-SUS em 

Guarulhos representando o sindicato? Como foi esse processo? 

2) Qual era a expectativa do seu sindicato com o plano? Foram elaboradas propostas e 

iniciativas por parte do seu sindicato nessa fase de elaboração?  Como se deu essa 

discussão no conselho? 

3) Como você avalia a incorporação dos anseios dos trabalhadores no plano? Após 

aprovação do plano, como foi à recepção e implantação do mesmo? Qual a avaliação dos 

impactos da adoção do mesmo? 

4) Como você avalia o sistema de avaliação de desempenho dentro do plano? 5) Como 

você percebe o desenho das carreiras dentro do plano? Há algum tipo de mecanismo de 

valorização do trabalho e das equipes multiprofissionais? 

5) Quais foram as principais mudanças e dificuldades observadas? 

Anexo 03: Composição do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos- Biênio 2007-

2009 

I - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde -06 Titulares 
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II - Representante da Secretaria de Estado da Saúde, sendo dois hospitais estadual 

sediado no município - 02 Titulares 

III - Representantes dos serviços conveniados e/ou contratados sediados no 

município - 02 Titulares  

I- Representantes das associações e conselhos dos profissionais de saúde, com 

regional sediada no município 

-06 Titulares, sendo as entidades com regional sediadas no município: Associação 

Paulista de Medicina; Conselho Regional de Odontologia; Conselho Regional de 

Farmácia; Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas; Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo; Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (STAP)  

II- Representantes do segmento dos usuários do sistema único de saúde. 

I- Associações de Bairro/ Comitês de Saúde- 09 Titulares 

II- Entidades Filantrópicas-04 Titulares 

III- Associações de portadores de necessidades especiais e patologia  

(Rede nacional de pessoas vivendo com HIV/AIDS)- 01 Titular 

IV- Centrais sindicais e Sindicatos de Trabalhadores 

(Sindicato dos condutores de veículos e Bancários)- 02 Titulares 

V- Entidades Patronais  

(Organização da Sociedade Civil-Viva Guarulhos)- 01 Titular 

 

 

 

Anexo 04: Plano de Cargos, Carreira e Salários de Guarulhos  

Autoria (VIEIRA, 2014, p177-182) 
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A Lei n° 6359, de 3 de abril de 2008, dispôs sobre a Estrutura, Organização e 

Funcionamento da Carreira e Remuneração dos Profissionais da Saúde, da Secretaria da 

Saúde do Município de Guarulhos, com base no Projeto-Lei 026/2008 de autoria do 

Executivo Municipal. A Lei n°6359/08, em seu artigo 1º, instituiu o Plano de Cargos, 

Carreira e Salários dos Profissionais da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. A 

carreira foi definida como única, abrangente e multiprofissional.  

Os Profissionais da Saúde, segundo o artigo 3°, foram definidos como empregados 

públicos, ocupantes de funções de provimento celetista; a prefeitura equiparou o 

empregado público ao servidor público ao definir, também no artigo 3° da Lei n° 

6359/2008, o servidor público como o ocupante de emprego público, submetido ao 

regime jurídico da CLT. No artigo 4° ficou estabelecido o concurso público de provas ou 

de provas e títulos como única forma de ingresso na carreira. 

Estruturação dos Cargos na carreira  

O artigo 9° estabeleceu o quadro de pessoal integrante da carreira, estruturado 

segundo o requisito do nível de escolaridade:  

Empregos Públicos de Nível Superior: a) Cirurgião Dentista; b) Biomédico; c) 

Enfermeiro; d) Enfermeiro da Família; e) Especialista em Saúde; f) Farmacêutico; g) 

Médico; h) Médico de Família; i) Médico Veterinário; j) Médico Substituto (a Lei nº 

6.820/2011 posteriormente extinguiu 34 vagas e as demais na vacância); k) Educador 

Físico (incluído na carreira por meio da Lei nº 6.820/2011). 

O emprego público de Cirurgião Dentista abarcou e substituiu os seguintes 

empregos: Cirurgião Dentista Buco-Maxilo Facial III; Cirurgião Dentista Endodentista 

III; Cirurgião Dentista Especializado em Pacientes Especiais III; Cirurgião Dentista III; 

Cirurgião Dentista Ortodontista III; Cirurgião Dentista Periodontista III. O emprego de 
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Enfermeiro abarcou e substituiu os empregos de: Enfermeiro Hospitalar III e Enfermeiro 

III.  

O emprego público de Especialista em Saúde abarcou (e substituiu) os empregos 

de: Assistente Social III; Biólogo III; Biomédico III; Farmacêutico III; Fisioterapeuta III; 

Fonoaudiólogo III; Nutricionista III; Psicólogo III; Terapeuta Ocupacional III. A Lei ° 

6359/2008 definiu um conjunto de pré-requisitos para ingresso neste emprego, que foram 

substituídos posteriormente por pré-requisitos estabelecidos na Lei n° 6820/2011: o 

emprego de Especialista em Saúde passou a contemplar todas as formações de nível 

superior na área da saúde e também os profissionais com formação em Pedagogia, 

Sociologia e Comunicação Social, estes últimos para atuarem exclusivamente na área de 

Educação em Saúde.          

Empregos Públicos de Nível Médio: a) Auxiliar em Saúde Bucal (este cargo, 

criado pela Lei nº 6.820/2011, substituiu o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, 

inicialmente constante no plano de carreira); b) Condutor de Veículos de Urgência; c) 

Técnico de Saúde; d) Técnico de Diagnósticos; e) Rádio Operador; f) Oficial de Controle 

Animal; g) Prático em Farmácia; h) Atendente SUS (incluído no plano de carreira por 

meio da Lei nº 6.550/2009). 

O emprego público de Técnico de Saúde abarcou e substituiu os empregos de: 

Auxiliar de Necropsia III; Protético Dentário III; Técnico em Enfermagem III; Técnico 

em Higiene Dentária III; Técnico em Nutrição III; Técnico em Raio X III. O emprego 

público de Técnico de Diagnósticos abarcou e substituiu os seguintes empregos: Técnico 

em Eletroencefalografia III; Técnico em Laboratório de Análises Clínicas III; Técnico em 

Patologia Clínica III.     

Empregos Públicos de Nível Fundamental: Agente de Serviços de Saúde; Auxiliar 

em Saúde; Agente Comunitário de Saúde (incluído no plano de carreira por meio da Lei 
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n° 6820/2011). O emprego público de Agente de Serviços de Saúde abarcou e substituiu 

os empregos de Agente de Controle de Zoonoses III e Ajudante de Necropsia III.  

O emprego público de Auxiliar em Saúde abarcou e substituiu os empregos de 

Auxiliar de Enfermagem III e Auxiliar de Imobilização Ortopédica III.    

Cargos de chefia e de livre provimento 

 Em seu artigo 35 a Lei n° 6359/2008 criou os seguintes cargos de livre-

provimento: Supervisor Regional de Saúde; Gestor de Informação em Saúde; Gestor de 

Atenção Básica; Gestor de Política de Saúde; Assistente de Superior Regional de Saúde. 

Os cargos de Supervisor ficaram estabelecidos com a exigência de nível superior na área 

da saúde, podendo ser ocupados por empregados públicos da carreira.  Foram criados 

também os cargos de: Gestor de Projetos e Programas, Administrador da Secretaria 

Executiva do Conselho Municipal de Saúde e Assessor Administrativo da Secretaria 

Executiva do Conselho Municipal de Saúde. A Lei n° 6359/2008 definiu que estes cargos 

seriam ocupados obrigatoriamente por empregados integrantes da carreira com formação 

em nível superior na área da saúde; porém, os critérios foram alterados pela Lei n° 

6565/2009, ficando os cargos de Gestor de Projetos e Programas destinados 

preferencialmente a empregados da carreira.     

  A ocupação das funções de chefia de Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e 

Centros de Especialidade, por sua vez, ficou estabelecida pelo mecanismo de designação 

reservado exclusivamente aos ocupantes de empregos públicos (Lei n° 6359/2008, art. 

35). 

Jornadas de trabalho 

As jornadas de trabalho ficaram vinculadas ao regime jurídico, de 40 horas 

semanais, salvo disposição mais favorável constante em lei: efetivamente as jornadas 
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estabelecidas no plano de carreira, em conformidade com os empregos públicos foram: 

12h, 20h, 24h, 30h, 36h e 40h. Por meio do Decreto n° 25472, de 2 de junho de 2008, foi 

criada a possibilidade de extensão da jornada de trabalho para todos os empregados 

integrantes do plano de carreira, até o limite de 40 horas semanais, mediante autorização 

da Secretaria de Saúde. O Decreto n° 25471, de 2 de junho de 2008, regulamentou as 

jornadas de trabalho e estabeleceu que os empregados públicos da Secretaria de Saúde 

poderiam realizar a sua jornada sob o regime diarista ou de plantão, de 12h ou 24h.    

Gratificações 

A Lei 6359/2008 extinguiu as gratificações de Dificuldade de Lotação, de 

Assiduidade, de Ortopedia e do Programa de Saúde da Família e estipulou que a 

Gratificação de Incentivo de Urgência e Emergência seria regulamentada por meio de 

Decreto: o Decreto n° 25537/2008 atribuiu a gratificação exclusivamente aos Médicos. 

As gratificações criadas foram: Gratificação de Vigilância em Saúde, regulamentada pelo 

Decreto 25577/2008, destinou a gratificação exclusivamente aos ocupantes de funções de 

coordenação de ações de vigilância em saúde; Gratificação de Difícil Acesso, 

regulamentada pelo Decreto n° 25507/2008 para todos os empregados públicos das 

unidades; Gratificação de Difícil Provimento, que teve o seu percentual aumentado pela 

Lei n° 6501/2009 e foi posteriormente revogada pela Lei n° 6820/2011; Adicional de 

Plantão, exclusivo para Médicos, revogado pela Lei n° 6820/2011; Gratificação de 

Dedicação Integral e Exclusiva à Atenção Básica, revogada pela Lei n°6820/2011; 

Prêmio de Incentivo pelo Alcance de Metas, revogado pela Lei n° 6820/2011.     

Mecanismos de Evolução na carreira 

 Os Mecanismos de Evolução na carreira, de acordo com o artigo 25, foram 

estipulados como: Progressão Horizontal por Merecimento e Progressão Vertical. No 
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primeiro caso - segundo o artigo 29 - o empregado poderia passar para grau 

imediatamente superior levando-se em conta o resultado obtido na Avaliação de 

Desempenho. Esta progressão teria periodicidade bianual, abrangendo até o máximo de 

30% dos empregados posicionados no mesmo grau da carreira, de acordo com o artigo 

27 da Lei n° 6359/2008. A Progressão Vertical, por sua vez, permitiria a passagem de 

uma referência para outra imediatamente superior mediante Nova Titulação Profissional 

combinada com a Avaliação de Desempenho; a nova titulação refere-se à habilitação 

acadêmica em grau superior àquela exigida para o exercício do emprego público. A 

Progressão Vertical também ficou vinculada ao cumprimento de interstício mínimo na 

referência de carreira. Assim, dependendo da referência em que o empregado estivesse 

posicionado, o interstício seria de 3 ou 5 anos na referência combinado com nota de 

Avaliação de Desempenho superior a 6,5 ou 7 (Lei n° 6359/2008, art. 31).    

Programa de Qualificação Profissional 

 A Lei n° 6359/2008 criou o Programa de Qualificação Profissional, tendo dentre 

os seus objetivos: ter caráter permanente e atualizado; investir na formação do 

profissional de saúde como agente de transformação das práticas e modelos assistenciais; 

formar gerências profissionalizadas para a saúde; descobrir valores e potenciais humanos 

para o desenvolvimento de novas atribuições; utilizar metodologias e recursos de ensino 

a distância. Caberia à Secretaria de Saúde elaborar a programação anual do Programa de 

Qualificação com conteúdos de formação, carga horária, instituições ministrantes e 

respectivos cursos (Lei n° 6359/2008, art. 38).      

Programa de Avaliação de Desempenho 

 O Programa de Avaliação de Desempenho foi concebido de maneira a abranger 

critérios capazes avaliar a qualidade dos processos de trabalho, possibilitando 
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retroalimentar o Programa de Qualificação Profissional. A Avaliação de Desempenho 

deveria estar pautada, dentre outros aspectos, pela fixação de indicadores de desempenho 

que não considerassem somente a avaliação da chefia, mas também a auto-avaliação, a 

avaliação de seus pares, avaliação das condições de trabalho e avaliação dos usuários dos 

serviços de saúde (Lei n° 6359/2008, art. 39).  

O Decreto n° 31008, de 4 de julho de 2013, regulamentou o Programa de 

Avaliação de Desempenho, prevendo a participação de todos os trabalhadores atuantes 

na Secretaria de Saúde, além dos empregados públicos e servidores, os ocupantes de 

cargos de comissão de livre provimento, contratados por outros entes federativos que 

prestassem serviços à Secretaria de Saúde, independentemente do vínculo, os cedidos 

para unidades contratualizadas, os cedidos de outros órgãos que prestassem serviços à 

Secretaria de Saúde, os contratados por instituições parceiras do Programa de Saúde da 

Família. Ficaram excluídos da avaliação de desempenho, dentre outros, os contratados 

por empresas prestadoras de serviços e os cedidos para outras Secretarias ou Órgãos 

(Decreto n° 31008/2013, art.12). 

O Programa de Avaliação de Desempenho teve estipulada a seguinte abrangência: 

autoavaliação; avaliação individual da chefia imediata; avaliação da equipe de trabalho; 

avaliação das condições de trabalho; avaliação dos serviços de saúde; plano de metas e 

indicadores; histórico funcional; cursos de aperfeiçoamento; acompanhamento da 

avaliação individual (Decreto n° 31008/2013, art. 15). A avaliação individual do 

empregado público contou com os seguintes fatores: assiduidade, pontualidade, 

iniciativa, qualidade, produtividade, flexibilidade, comunicação, relacionamento 

interpessoal, trabalho em equipe, responsabilidade, relacionamento com os usuários, 

compromisso com o SUS (Decreto n° 31008/2013. art. 17).   
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O programa também contemplou a avaliação das chefias pelos seus subordinados: 

cada gerente teve a sua avaliação estipulada em função de sua autoavaliação, avaliação 

individual de sua chefia imediata, avaliação individual de seu subordinado, avaliação da 

equipe de trabalho e avaliação das condições de trabalho (Decreto n° 31008/2013, art.16). 

A avaliação gerencial contou com fatores específicos como: liderança, planejamento, 

capacidade de delegar, iniciativa, compromisso com o resultado, flexibilidade, 

comunicação, relacionamento interpessoal, interação com a equipe, administração de 

conflitos, relacionamento com os usuários e compromisso com o SUS (Decreto n° 

31008/2013, art.17).   

Houve a previsão no Programa da Avaliação dos Serviços de Saúde pelos 

usuários, considerando-se os seguintes fatores: 

a) Qualidade do atendimento: atenção, respeito e cortesia recebidos no 

atendimento; 

b) Agilidade no atendimento: se o tempo de espera para o atendimento é 

satisfatório; 

c) Informações: qualidade e suficiência das informações recebidas; 

d) Resultados obtidos: satisfação com a solução dada à solicitação (Decreto n° 

31008/2013, art. 26). Ficou estipulado que essa avaliação deverá ocorrer pelo período de 

3 meses dentro do ciclo de avaliação de desempenho.         

   O Programa vinculou também a avaliação de desempenho ao Plano de Metas e 

Indicadores da Unidade de Saúde que devem: ser pactuados nas equipes de trabalho, estar 

de acordo com as diretrizes da Secretaria de Saúde, observar as especificidades das áreas 

e ser mensurável e contínuo (Decreto n° 31008/2013, art. 29). 
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Para o cômputo da pontuação do empregado público foram estabelecidos pesos 

para cada uma das avaliações: autoavaliação (10%); avaliação individual da chefia 

imediata (50%); avaliação da equipe de trabalho (20%); avaliação dos serviços de saúde 

(10%); plano de metas e indicadores (10%). Na avaliação dos gerentes os pesos de cada 

avaliação ficaram definidos da seguinte maneira: autoavaliação (10%); avaliação 

individual da chefia imediata (60%); avaliação individual do subordinado hierárquico 

(5%); avaliação da equipe de trabalho (5%); avaliação dos serviços de saúde (10%); plano 

de metas e indicadores (10%) (Decreto n° 31008/2013, art. 43). 

A Avaliação das Condições de Trabalho ficou estipulada como um fator de 

correção da nota do empregado público em até 5%, quando as condições de trabalho 

tenham avaliação inferior à nota máxima possível para o desempenho dos serviços 

(Decreto n° 31008/2013, art. 49). Na avaliação do histórico funcional estão previstos 

descontos de pontos, dentre outros fatores, nos casos de licença médica a partir do 6º 

período e por faltas injustificadas (Decreto n° 31008/2013, art.50).           

Tabela Salarial 

A Tabela Salarial estipulada pela Lei n° 6359/2008 em função dos empregos 

públicos e suas respectivas cargas horárias, foi substituída por nova Tabela Salarial 

constante na Lei n° 6820/2011. A nova tabela não reajustou linearmente todos os 

empregos públicos, mas concedeu reajustes diferenciados – para mais – aos empregos 

públicos de Médico e Médico de Família.      
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ABSTRACT 

 

This qualitative study aimed at apprehending, from the perspective of the municipal 
workers at SUS Guarulhos and union representation, the role of the Post, Career and 
Salary Plan (PCCS) as an instrument of improvement of work relations at SUS; as well 
as identifying the actions of these actors in the construction of this proposal. Regarding 
the method, the document analysis was held from the minutes of the Health City Council 
meetings and union bulletins, as well as the analysis of interviews with managers and 
union representatives beyond the focal group of workers of the health network, using the 
content analysis tool. With regard to the results, it was observed that the PCCS has strong 
administrative and technical bias and suffered budget constraints that have compromised 
their application according to law. The plan represented an important, though limited, 
tool to promote working relations that through an open tender would ensure labor and 
social rights. Its main limitation is the fact that its scope has met just 68% of workers in 
the sector, and that its implementation and possible expansion followed coexisting with 
the municipal administration of direct promotion of managed services contracts and 
human resources contracting through public non-state partnerships. The CLT contract 
regime also limits the stability of formal workers. There was no role of workers and their 
unions in the construction of the proposal. As a conclusion, one can say that improvement 
of labor relations at SUS goes beyond the limits of the PCCS and the observation of bonds 
that ensure labor and social rights. One should also consider confronting the obstacles 
brought by the State Administrative Reform in the health sector in pursuit of fulfillment 
of the main paradigms of Health Reform at the macro level structure and at the level of 
labor relations with the loss of the meaning of work, as shown by the theoretical 
framework adopted in this study. 
Keywords: Career and Salary Plan; Precarious work; Work Management in Health Care; 
SUS; Social control. 
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