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APRESENTAÇÃO 

Da escolha do objeto... 

 

Sou enfermeira sanitarista, e após a Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família, cursei a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva (R3) com ênfase na 

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde ofertada pela EESP/SESAB. Nesta experiência, 

me inseri nos processos de trabalho nas quatro diretorias que compõe a Superintendência de 

Recursos Humanos da SESAB - SUPERH: Escola Estadual de Saúde Pública - EESP, Escola 

de Formação Técnica em Saúde - EFTS, Diretoria de Administração de Recursos Humanos - 

DARH e Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde – DGETS.  

As vivências enquanto residente me permitiram estudar e discutir questões 

relacionadas ao processo de Educação Permanente em Saúde enquanto estratégia de 

mudança e sua contribuição na qualificação e formação de trabalhadores e gestores, bem 

como refletir sobre o desafio da formação profissional em saúde e adquirir capacidade de 

reconhecimento da complexidade da gestão. A mudança de olhar e de perspectiva me trouxe 

inquietações, e assim depois de concluir o R3, atuei na EESP/SESAB, na Coordenação de 

Integração da Educação e Trabalho na Saúde, em processos de gestão da educação.  

Nesse contexto, minha aproximação com tal área de conhecimento foi a motivação 

principal para este trabalho, a problemática e reflexão identificada no cotidiano de trabalho 

na SESAB foi o meu objeto de pesquisa no Mestrado em Saúde Coletiva do Instituto de 

Saúde Coletiva da UFBA. Dessa forma, experimentei a educação permanente partindo do 

pressuposto da aprendizagem significativa e problematização. 

Este estudo trata do processo de implementação da Política Estadual de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde na Bahia (PGTES).  

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados documentos e entrevistas 

com participantes chaves do processo de implementação da PGTES. Os resultados 

apresentados são precedidos por uma introdução ao tema da gestão do trabalho e da 

educação na saúde; referencial teórico sobre ciclo da política pública e análise de 

implementação de políticas; e em seguida a descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento da produção e análise dos dados. 

Vale ressaltar que este estudo não se configura numa perspectiva de avaliação no 

campo da saúde, mas sim de análise de processo de implementação de política, tomando 

como base o ciclo da política pública.  
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RESUMO 

 

O processo de consolidação do SUS tem colocado problemas e desafios aos gestores e 

técnicos do setor saúde, os quais englobam questões ligadas aos trabalhadores. Este estudo 

objetiva compreender e analisar o processo de implementação da Política Estadual de Gestão 

do Trabalho e Educação na Saúde (PGTES) na Bahia, no período de 2008 a 2012, 

identificando os fatores que facilitaram ou dificultaram esse processo. Para tanto, utiliza o 

referencial da teoria do ciclo da política pública e caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa exploratória, do tipo estudo de caso. Entrevistas semi-estruturadas foram 

realizadas com 19 informantes chave que tiveram participação na implementação da PGTES. 

Foram analisados relatórios de gestão e documentos referentes às estratégias de 

desenvolvimento e implementação da PGTES. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de conteúdo categorial. Os resultados apontaram ações importantes implementadas pela 

PGTES, quais sejam: novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento, ampliação da 

qualificação de trabalhadores de nível médio e de nível superior, melhor relação e 

aproximação com as instituições de ensino, fortalecimento das diretorias na capacidade de 

ampliar ações, cursos de formação em gestão do trabalho, aumento do número de 

profissionais concursados, institucionalização do planejamento, maior interlocução com 

lideranças do controle social, regulamentação dos estágios, aula pública do SUS, dentre 

outros. O estudo revelou que dificuldades técnicas e de operacionalização de recursos para 

processos educativos, assim como fragilidade no financiamento das ações de gestão do 

trabalho, representaram os maiores obstáculos à implementação da PGTES na Bahia.   

 

Palavras-chave: Implementação de Política, Ciclo da Política Pública, Recursos Humanos 

em Saúde, Gestão do Trabalho, Gestão da Educação na Saúde. 

mailto:priscilla.ufba@gmail.com


 

ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY-MAKING FOR WORK AND 

EDUCATION IN HEALTH IN BAHIA 

 

The consolidation process of the SUS has posed problems and challenges to managers and 

technicians in the health sector, which include issues related to workers. This study aims to 

understand and analyze the implementation process of the State Policy-Making for Work and 

Education in Health (PGTES) in Bahia, in the period 2008-2012, identifying the factors that 

facilitated or hindered this process. We also use the public policy cycle as the theoretical 

framework and is characterized as an exploratory qualitative research, the case study type. 

Semi-structured interviews were conducted with 19 key informants who have participated in 

the implementation of PGTES. Management reports and documents relating to the 

development strategies and implementation of PGTES were analyzed. Data were subjected to 

analysis of categorical content. The results showed significant actions taken by PGTES, as: 

new plan posts, career and salaries, expansion of qualifying mid-level and higher-level 

workers, better relationship and proximity to educational institutions, strengthening the ability 

of boards to expand actions, training courses on management of work, increasing the number 

of gazetted professionals, institutionalization of planning, greater dialogue with leaders of 

social control, regulation of internships, public class SUS, among others. The study revealed 

that technical difficulties and in the operationalization of resources to educational processes, 

as well as fragile financing of the actions of work management, were major obstacles to the 

implementation of PGTES in Bahia. 

 

Keywords: Implementation of Policy, Public Policy Cycle, Health Manpower, Work 

Management, Management Health Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os recursos humanos no Sistema Único de Saúde (SUS) possuem um potencial 

estratégico para a sustentabilidade da política de saúde e para a efetividade dos sistemas e 

serviços de saúde.  

Com o objetivo de contribuir para a regulação da gestão dos trabalhadores que 

integram o SUS, o Ministério da Saúde criou, em 2002, a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS), a qual reforça que a qualidade da atenção à 

saúde está vinculada à formação dos profissionais. A principal meta desse instrumento é 

discutir a centralidade do trabalho, do trabalhador, da valorização profissional e da regulação 

das relações de trabalho no setor saúde (BRASIL, 2004).  

A NOB/RH-SUS considera a Gestão do Trabalho no SUS como “a gestão e gerência 

de toda e qualquer relação de trabalho necessária ao funcionamento do Sistema, desde a 

prestação dos cuidados diretos à saúde dos seus usuários até as atividades-meio necessárias ao 

seu desenvolvimento”. Deve ordenar as relações de trabalho, favorecendo condições para a 

produção de atividades com qualidade, e promovendo melhoria e humanização do 

atendimento ao usuário do SUS, reconhecimento da força de trabalho do SUS para seu melhor 

dimensionamento, aproveitamento, distribuição e qualificação.  

 A substituição do termo ‘recursos humanos’ para ‘gestão do trabalho’ ocorreu a 

partir da reflexão de que os trabalhadores da saúde não são um insumo adicional que se 

agrega aos recursos financeiros, tecnológicos e de infraestrutura para produzir serviços: são os 

próprios serviços de saúde
 
(DOMINGUEZ, 2006). 

A gestão do trabalho no SUS envolve questões relacionadas à vida funcional do 

trabalhador, à garantia de condições adequadas de trabalho, à participação dos trabalhadores 

na formulação de políticas e na criação de espaços de negociação. Dentre as competências e 

ferramentas vinculadas à gestão do trabalho, estão: o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; as 

Mesas de Negociação do Trabalho nos estados e municípios; o DesprecarizaSUS 

(Desprecarização do Trabalho no SUS), que visa à regularização da situação dos vínculos 

precários dos trabalhadores inseridos no sistema; o ProgeSUS (Programa de Qualificação e 

Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS) e os Sistemas de Informação no 

órgão de RH (recursos humanos)
 
(BAHIA, 2010). 

Para Nogueira
 
(2010), as principais questões de recursos humanos que hoje são 

enfrentadas na gestão do SUS têm uma dupla origem: a) apareceram como consequência das 
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flexibilidades adotadas pelos gestores, num contexto de afrouxamento das normas de ação do 

Estado e de declarada falência do modelo burocrático de administração, e b) aparecem em 

consequência das normas da reforma constitucional no que se refere às formas de vinculação 

ao setor público, ao ingresso e tipos de carreira, ao sistema de previdência e aos limites de 

gastos com recursos humanos. 

O aumento da visibilidade do espaço da gestão de recursos humanos tem como um 

dos marcos a institucionalização da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES) pelo Ministério da Saúde em 2003, que além de reconfigurar esta área na política 

nacional, traz consigo acúmulo de poder para este campo de ação. A partir de então, passa a  

ser reconhecida a diretriz do MS para “ordenar a formação em saúde”, conforme preceito 

constitucional (PIERANTONI et al., 2012). 

A estrutura brasileira de Recursos Humanos em Saúde sofreu transformações 

positivas nos últimos cinco anos, apesar de apresentar limitações nas estratégias de gestão 

para responder às transformações contemporâneas do trabalho na sociedade e lidar com a 

especificidade do trabalho no subsetor público de saúde. Nesse sentido, estudos que 

caracterizaram a capacidade gestora de recursos humanos nos níveis subnacionais 

identificaram baixa capacidade gestora de recursos humanos, além de gestores despreparados 

para avocar a si, efetivamente, as funções inerentes ao cargo. Também se identificou pouca ou 

nenhuma autonomia dos gestores para a tomada de decisão
 
(GARCIA, 2010; PIERANTONI 

et al., 2012). 

Em consonância com as políticas estratégicas de Gestão do Trabalho do SUS, a 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), através da Superintendência de Recursos 

Humanos (SUPERH), desencadeou, em 2008, o processo de discussão, formulação e 

execução da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde 

(PGTES), que adota princípios e diretrizes do SUS como referencial para as concepções de 

‘educação permanente’ e de ‘trabalhador de saúde’.  

Nessa política, a educação permanente é vista como estratégia que considera o 

trabalho como princípio educativo, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano do 

trabalho. O trabalhador da saúde passa a ser compreendido como sujeito histórico, 

protagonista dos processos de mudança para o desenvolvimento e melhoria do sistema de 

saúde, considerando suas dimensões políticas, culturais e sociais. Nessa perspectiva, o 

trabalho é compreendido como um processo social, no qual ocorre a co-produção de bens e 

serviços, ao tempo em que se constitui o próprio sujeito, agente e produto deste processo. O 
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trabalho contém, portanto, uma dimensão educativa, sendo uma atividade através da qual o 

sujeito aprende e ressignifica as suas práticas e a si mesmo
 
(BAHIA, 2008). 

Conforme proposta de implementação da gestão do trabalho e da educação na saúde 

no SUS – BA, contemplada no Plano Plurianual de 2008 – 2011, a SUPERH, por meio das 

suas quatro diretorias – Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DGETS), 

Diretoria de Administração de Recursos Humanos (DARH), Escola Estadual de Saúde 

Pública (EESP) e Escola de Formação Técnica em Saúde (EFTS) – assumiu o compromisso 

de iniciar o processo de formulação e implementação da PGTES, que vem ocorrendo em 

acordo com o Plano de Ação da Área de Recursos Humanos integrado ao Plano Estadual de 

Saúde (PES) 2008-2011. A linha de ação II “Gestão do Trabalho e Educação Permanente em 

Saúde, com ênfase na desprecarização”, se constitui enquanto compromisso da Política 

Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde. 

O Plano Estadual de Saúde tem suas ações estratégicas conectadas com as sete linhas 

de ação e seus respectivos compromissos e objetivos específicos. Seu processo avaliativo se 

pauta no monitoramento, que inclui coleta e análise periódicas de indicadores selecionados 

que permitam aos gerentes determinar se as atividades-chave estão sendo executadas 

conforme planejado. 

Diversos estudos que se propõem a discutir a temática “políticas de saúde” utilizam 

investigação documental, observação sistemática e entrevistas com os principais atores 

envolvidos, e reconhecem a insuficiência de recursos humanos, financeiros, estruturais e 

administrativos como desafios na implantação de diversas políticas (KLEIN, 2010; SILVA E 

LUIZA, 2011; ELIAS, 2011; LIMA E VILASBOAS, 2011; BATISTA et al., 2010). 

Entretanto, ainda são poucos os estudos que possuem a análise de implementação enquanto 

objeto específico, o que estimulou a realização deste trabalho.  

Assim, este estudo justifica-se pela importância do debate sobre os aspectos que 

facilitam e dificultam a operacionalização das políticas no âmbito da gestão, na perspectiva de 

contribuir para o fortalecimento institucional e para a melhoria do desempenho do sistema de 

saúde. 

 Este estudo buscou responder a seguinte pergunta de investigação: Quais os fatores 

que facilitam e dificultam a operacionalização das ações propostas na Política Estadual de 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde na Bahia?  
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o processo de implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde no Estado da Bahia, no período de 2008 a 2012. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar o conteúdo da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

no Estado da Bahia; 

 

 Identificar o conjunto de fatores que influenciam os resultados obtidos no decorrer da 

implementação da Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Estado da Bahia; 

 

  

 Mapear as principais estratégias utilizadas pela SESAB para a operacionalização da 

PGTES;  

 

 Identificar os obstáculos e as facilidades no processo de implementação da PGTES na 

Bahia;  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

As dificuldades na implementação de novas práticas na área da gestão 

governamental, inclusive na saúde, têm estimulado questionamentos acerca dos fatores que 

influenciam o processo de decisão, formulação e implementação das políticas públicas. Em 

função disto, alguns estudos têm gerado uma série de modelos explicativos do processo de 

decisão, elaboração, implementação e avaliação das ações governamentais
 
(PINTO, 2004). 

Dentre os autores que têm se dedicado ao estudo da política e ao debate sobre a 

complexidade do seu conceito, Dagnino
 

(2002) coloca que uma forma de resumir as 

características do conceito de política é dada por três elementos: 1) uma teia de decisões e 

ações que alocam (implementam) valores; 2) uma instância que, uma vez articulada, vai 

conformando o contexto no qual uma sucessão de decisões futuras serão tomadas; e 3) algo 

que envolve uma teia de decisões ou o desenvolvimento de ações no tempo, mais do que uma 

decisão única localizada no tempo. 

 Nesse âmbito, a análise de políticas públicas desenvolveu um método com base na 

desagregação do processo de uma política em fases, e se refere ao conjunto das fases como o 

ciclo de uma política. Cada fase envolve processos distintos, redes próprias de atores, e sofre 

influências do contexto político mais geral, em um processo dinâmico e constante de 

negociação (VIANA; BAPTISTA, 2008). 

 Considerando os objetivos e a metodologia do presente trabalho, optou-se por utilizar 

o referencial teórico do ciclo da política pública, sobretudo o terceiro momento do ciclo: a 

implementação de políticas. 

 A teoria do ciclo da política compreende quatro momentos distintos: a) a 

determinação da agenda, onde a dinâmica da definição do problema é questão essencial para a 

compreensão da política pública; b) a formulação e legitimação da política (seleção de 

proposta, construção de apoio político, formalização em lei); c) a implementação de políticas 

(operacionalização da política em planos, programas e projetos no âmbito da burocracia 

pública e sua execução); e d) a avaliação de políticas (relato dos resultados alcançados com a 

implementação das propostas e programas de governo, avaliação dos impactos dos programas 

e sugestão de mudanças) (PINTO et al., 2014). 

Segundo Pinto (2004), o ciclo da política pública (policy cycle) tenta explicar a 

interação entre intenções e ações, e, ao mesmo tempo, relacionar o ambiente social, político e 

econômico, de um lado, e o governo, do outro. 
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No ciclo da política, a fase de implementação define-se como o momento de colocar 

uma determinada solução em prática, como a fase de execução da política, e envolve o 

sistema gerencial e decisório, os sistemas de informação, os agentes implementadores da 

política, os sistemas logísticos e operacionais (recursos materiais, financeiros), dentre outros 

(BAPTISTA; REZENDE, 2011). 

A fase de implementação de uma política tem sido considerada como o momento 

crucial do ciclo de uma política, onde as propostas se materializam em ação institucionalizada 

através da atuação dos operadores da política. Nesse sentido, aspectos importantes do 

processo de formulação de uma política podem interferir nos resultados alcançados, quais 

sejam: objetivos pouco definidos, estratégias não explicitadas, ausência de análise de 

viabilidade, dentre outros que podem se constituir em fragilidades no momento de 

implementação da política (PINTO et al., 2014).   

Conforme Pinto (2004), a fase referente à implementação corresponde à etapa em 

que a política formulada se transforma em programa, obedecendo às diretrizes e objetivos 

expressos em uma legislação de caráter geral e/ou em normas regulamentadoras. Trata-se de 

um esforço em explicar as intenções e ações, compreendendo o momento em que os 

conteúdos propositivos transformam-se em ação. Nesse momento, grupos interessados agem 

favorecendo ou dificultando a execução das ações no interior da organização de saúde. 

A implementação deve ser reconhecida como algo que se atrela a aspectos políticos, 

culturais e sociais que permeiam as práticas, e é encarada no campo da análise de políticas 

como um jogo em que uma autoridade central procura induzir agentes implementadores a 

colocar em prática os objetivos e estratégias que lhes são estranhas. No entanto, a resposta 

(aceitação, neutralidade ou rejeição) dos agentes implementadores depende de muitos fatores, 

como o entrosamento entre formuladores e implementadores, a compreensão da política, o 

conhecimento de cada fase do processo e a quantidade de mudança envolvida com a nova 

política (BAPTISTA; REZENDE, 2011). 

Neste jogo, pressupõe-se que os formuladores de políticas públicas operam em um 

ambiente carregado de incertezas, as quais se manifestam em vários níveis. Assim, o agente 

executor de políticas exerce um papel preponderante no que tange ao sucesso da 

implementação. Independente do que pensa e almeja o formulador, conquistar e levar o 

implementador a aderir à proposta é tão ou mais importante que a viabilidade política e 

existência de recursos (SILVA; MELO, 2009).   

Alguns analistas compreendem a implementação enquanto a fase estratégica da 

política, onde o controle está nas mãos dos “formuladores”, situados no topo das organizações 
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- enfoque top-down. Nesta perspectiva, identifica-se uma divisão do trabalho na qual os que 

estão no nível central de poder detêm o monopólio da elaboração e da implantação das 

políticas, restando aos que estão na “ponta dos serviços” o cumprimento de objetivos 

definidos, a colocação em prática do que foi pensado por aqueles que estão no comando da 

política. Consequentemente, os bônus pelos acertos são capitalizados pelos gestores, enquanto 

os ônus dos erros são atribuídos aos executores (BAPTISTA; REZENDE, 2011).  

Outro enfoque para a análise da fase de implementação, denominado bottom-up, 

pressupõe que a política não se define no topo da pirâmide da administração, mas no nível 

concreto de sua execução, a partir das redes de decisões que se estabelecem no enfrentamento 

entre os diversos atores da implementação. Estudos posteriores fizeram críticas tanto ao 

enfoque top-down quanto ao bottom-up, demandando enfoques multicausais que envolvessem 

questões estratégicas, políticas, múltiplos atores e interesses, e combinando diferentes 

enfoques como opções de análise nos estudos de implementação (BAPTISTA; REZENDE, 

2011). Inclusive porque as políticas se estabelecem sobre políticas anteriores e envolvem 

estruturas organizacionais consolidadas, o que torna o processo bastante complexo exigindo 

uma negociação constante e possibilitando um “razoável espaço para decisões por parte do 

implementador final” (MARQUES, 2013). 

Diz-se que há um hiato (gap) de implementação quando a política não pôde ser 

colocada em prática de forma apropriada, tendo em vista que os envolvidos com sua execução 

não foram suficientemente cooperativos ou eficazes, ou porque, apesar de seus esforços, não 

foi possível contornar obstáculos externos.  

Carvalho, Barbosa e Soares (2010) defendem que no processo de implementação de 

políticas públicas os objetivos podem ser alterados e os recursos mobilizados para atender e 

realizar objetivos. Esta fase pode até ser vista como um processo de alteração da política que 

se quer implementar, pois, caso não planejada, pode levar ao fracasso de uma política.  

Vários fatores podem interferir na implementação de forma a alterar os rumos 

previstos. São circunstâncias externas ao agente implementador relativas à adequação, 

suficiência e disponibilidade de tempo e recursos; à característica da política em termos de 

causa e efeito, aos vínculos e dependências externas; à compreensão e especificação dos 

objetivos e tarefas; à comunicação, coordenação e obediência. O sucesso da implementação 

estará também relacionado à adequação de sua direção top-down ou botton-up ao tipo de 

política e ao ambiente onde é implementada. Há ainda os fatores relativos às características do 

processo de negociação, à natureza do foco da política; às ações e relações entre os 

implementadores e sua capacidade de adaptação e de aceitar e acomodar imprevistos, às 
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características da equipe, às condições políticas, econômicas e sociais (CARVALHO; 

BARBOSA; SOARES, 2010). 

Estudo desenvolvido no âmbito da SESAB no período de 2007 a 2008 destaca que o 

processo de formulação e implementação de uma política envolve vários atores, com 

interesses distintos, exigindo espaços de negociação que abrangem dimensões político-

institucional e operacional (Figura 1) (PINTO; TEIXEIRA, 2011). 

 

 

 Viana e Baptista (2008) complementam que o momento de implementação da 

política é de intensa negociação; nele se vê realmente onde se sustentam os pactos 

estabelecidos na formulação. Se o resultado da negociação no momento de formulação de 

uma política é o desenho de uma política ruim, com um diagnóstico impreciso e inconsistente 

da realidade política e institucional, a chance de implementação dessa política é pequena. Se a 

política é boa, mas a perspectiva de execução é ruim, pela falta de recursos ou capacidade 

técnica, também existirão problemas de implementação. Se o momento de formulação é uma 

ocasião de grandes consensos, é no momento da implementação que se descobre a real 

potencialidade de uma política, quem são os atores que a apoiam, o que cada um dos grupos 

disputa, e seus interesses; estabelecem-se novos pactos. 

 Bertero (1988) considera ainda que certas políticas públicas podem não ser 

implementadas ou podem ser mal implementadas, tendo em vista a ocorrência de dissonância, 
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afastamento ou alteração entre a política decidida e aquela posta em prática, por razões 

inerentes à própria máquina administrativa. Neste sentido, parte dos problemas de 

implementação pode ser atribuída à ineficiência do aparato administrativo público, devido a 

problemas estruturais, à falta de qualidade dos recursos humanos e à carência de recursos 

materiais e financeiros.  

 Neste contexto, o orçamento é também elemento fundamental para a implementação 

de políticas públicas, pois é através dele que se viabiliza o plano de governo. Ele é 

instrumento privilegiado de coordenação, integração e controle. Além disso, o orçamento 

pode ser visto como instrumento influenciador e coordenador de políticas, à medida que a 

administração do processo orçamentário oferece, a quem o exerce, oportunidades e espaços 

para estimular ou inibir cursos de ação numa organização (BERTERO, 1988). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 Trata-se de um estudo de caso único, retrospectivo, que toma como objeto o processo 

de implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no 

âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no período de 2008 a 2012.  

 Como estratégia de pesquisa, foi elaborado um modelo lógico da Política Estadual de 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (Figura 2), utilizado como referência para a 

reconstrução dos passos do processo de implementação. A abordagem do modelo lógico 

possibilita criar uma compreensão geral dos objetivos da PGTES, bem como priorizar 

aspectos importantes para análise, relacionando ações, recursos e resultados projetados.  

 A produção dos dados deu-se por meio de análise documental e entrevistas 

semiestruturadas em amostragem intencional. Foram analisados documentos referentes à 

formulação da PGTES, relatórios de gestão e documentos que se refiram às estratégias de 

desenvolvimento e implementação da Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no 

Estado da Bahia. A matriz de análise documental subsidiou a construção do modelo lógico e 

análise das dimensões do estudo. 
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 Entrevistas semiestruturadas, com base em roteiro previamente estabelecido (Anexo 

1), foram realizadas com 19 informantes-chave que tiveram participação em diversos níveis 

na implementação da PGTES – Secretário Estadual de Saúde, Superintendente de Recursos 

Humanos em Saúde, outros representantes da SUPERH e de suas diretorias (DGTES, DARH, 

EESP e EFTS), representação do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), 

representação da Comissão Estadual de Integração Ensino e Serviço (CIES), bem como 

gestores e técnicos que participaram do processo de elaboração e revisão do documento da 

política. 

As questões focalizaram o conteúdo da PGTES, assim como facilidades e obstáculos 

na implementação da política. Além desses temas, foram feitas perguntas mais específicas, de 

acordo com os objetivos da pesquisa e o campo de trabalho em que cada entrevistado atua.  

 Utilizou-se a técnica denominada snow ball – bola de neve (PATTON, 1990) para 

identificar pessoas importantes no  processo de implementação da PGTES. Após o primeiro 

rastreamento, os entrevistados foram estimulados a identificar outros atores vinculados ao 

processo de implementação. As entrevistas foram finalizadas quando aconteceu repetição de 

informações, apontando para o momento de “saturação” (onde não surgem novas 

informações). 

 Considerando esses critérios, a pesquisa foi concluída com 19 (dezenove) entrevistas, 

que foram transcritas na íntegra. Realizou-se uma pré-análise a partir da leitura flutuante das 

respostas dos sujeitos e, em seguida, foi feita a marcação e recorte das falas, agrupando os 

achados por categorias de análise. 

A categorização foi desenvolvida a partir do referencial teórico adotado, articulando 

com os achados empíricos da pesquisa, considerando as dimensões de contexto externo e 

contexto interno. Foi eleito como categoria central o processo de implementação da PGTES. 

Cada uma das categorias foi analisada à luz das linhas de ação previstas na política (Anexo 2), 

quais sejam: Regionalização e descentralização da PGTES; Consolidação da educação na 

saúde; Consolidação da gestão do trabalho em saúde; Gestão e qualificação do sistema de 

informação para a gestão do trabalho e educação na saúde; e Desenvolvimento de estratégias 

de comunicação.   
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5 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) (Apêndice A).  

Os objetivos de pesquisa foram esclarecidos aos sujeitos e, após aceitarem participar 

espontaneamente, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), conforme consta na Resolução Nº 441/2011 do Conselho Nacional de Saúde. 

Os dados de identificação dos entrevistados foram suprimidos e substituídos pela letra (E) e 

números (de 1 a 19), garantindo assim a sua privacidade e anonimato.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

6.1 POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE  

 

 

O processo de gênese e organização da PGTES teve início em 2007, num contexto 

político geral caracterizado pela mudança de direcionalidade na gestão pública estadual. A 

formulação da política caracterizou-se como um processo de construção coletiva que 

envolveu diferentes atores governamentais (dirigentes da SESAB e técnicos), e atores não 

governamentais (PINTO; TEIXEIRA, 2011). 

Os depoimentos revelam uma dinâmica participativa no momento de formulação da 

política, evidenciando o esforço de democratizar o debate em torno dos problemas existentes 

e das possibilidades para resolvê-los, o que favorece a afirmação de que a política em análise 

(PGTES) se encontra mais próxima do enfoque bottom-up, em que profissionais têm papel 

fundamental no processo de formulação e implementação da política. Além disso, percebe-se 

a interligação com demais ambientes no processo de construção da PGTES: 

 

A política é escrita e criada a partir de debates em instâncias colegiadas. O processo de discussão 

acerca das ações previstas na PGTES foi feita com instituições de ensino, com o próprio COSEMS e 

com áreas técnicas de todas as outras superintendências, para fazer um levantamento das necessidades 

de qualificação dos trabalhadores. (...) Foi um trabalho que durou uma média de 3 meses entre 

levantamento e sistematização das demandas. (E 3) 

 

O processo de formulação foi muito interessante, não foi rápido, foi bem discutido, o documento final 

traduziu os problemas prioritários e houve consenso na definição, isso legitimou a política. Demorou a 

ser publicada por conta da inércia burocrática. Fizemos seminário para discutir com municípios e 

DIRES. (E 16) 

 

Outro aspecto relevante acerca do momento da formulação, que reflete positivamente 

na implementação, é a articulação com o processo geral de planejamento da SESAB: 

 

Há uma articulação entre a Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde e as 

diretrizes, eixos e as principais construções feitas pelo Plano Estadual de Saúde, ela é uma construção 

articulada dentro do processo de Planejamento Estratégico Situacional. (18) 
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Durante a elaboração da Política, foram diversos os problemas identificados na área 

de recursos humanos do SUS Bahia, dentre os quais se destacam: perfis profissionais 

inadequados para as necessidades dos vários processos de trabalho; desconhecimento das 

necessidades referentes à força de trabalho; sistema de informação ineficiente na produção de 

dados para tomada de decisões; existência de processos de educação na saúde não 

referenciados aos princípios, diretrizes e necessidades do SUS; inadequação da estrutura 

física, funções, sistemas e equipamentos da Superintendência às necessidades (BAHIA, 

2008). 

Ao analisar os documentos referentes à formulação da PGTES, em 2008, foram 

identificados os seguintes objetivos: implementar mecanismos descentralizados e 

regionalizados de gestão do trabalho e educação permanente do SUS-BA; implementar 

alternativas gerenciais que permitam a garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas dos 

servidores da saúde e a melhoria das condições de trabalho e remuneração; ordenar o processo 

de formação e qualificação de pessoal de nível médio em saúde; ordenar o processo de 

formação e qualificação de pessoal de nível superior em saúde. 

Em relação à compreensão dos conceitos inerentes à política em questão, os dados do 

estudo apontam que uma das dificuldades no processo de implementação da PGTES foi a 

baixa capacidade de compreensão do próprio conceito de Gestão do Trabalho em Saúde. 

Apesar do investimento no debate acerca do instrumento da política, a preocupação com 

questões conceituais e limitação de conhecimento é manifestada nas falas de alguns 

formuladores da política que atuaram em ambiente de incertezas: 

 

A gestão quando assumiu não tinha clareza do que era Gestão do Trabalho. No início a gente foi 

entender que Gestão do Trabalho era bem mais amplo do que administração de pessoal, era discutir a 

questão da precarização do vínculo e valorização do trabalhador. (...) Não era fácil esse debate, mas 

tentamos mudar outros processos que antes eram vistos como RH para Gestão do Trabalho, inclusive 

teve um movimento de mudar o nome da SUPERH, mas a SAEB barrou. (E 7) 

 

No primeiro momento a gestão tinha um foco muito grande nas demandas de educação, as ações 

relacionadas à gestão do trabalho ainda eram muito tímidas, só depois desenvolveu mais. O governo 

facilitou, dando abertura à mesa de negociação permanente, centralizando o debate com foco na 

gestão do trabalho, criando um espaço para desencadear o plano de carreira, e englobando discussões 

de promoção, progressão, melhoria salarial, avaliação de desempenho, aposentadoria e saúde do 

trabalhador. (E 14) 
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No início teve toda uma dificuldade de entendimento do que seria mesmo essa política. Alguns 

técnicos da escola desconheciam até os princípios do SUS, mas a discussão começou e não parou 

mais. (E 8) 

 

Destaca-se que o documento da PGTES foi revisado durante o processo de 

implementação. A implementação é uma etapa dinâmica e complexa. Essa contínua 

formulação-implementação é mais uma característica típica do modelo bottom-up, e é 

frequente em processos deste tipo que conflitos encobertos no momento da formulação, por 

impossibilidade ou inconveniência de que as decisões sejam de fato tomadas, irrompam com 

toda a força durante a implementação (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010). 

 

A política foi escrita em 2008 e em 2010 percebemos que algumas coisas não estavam congruentes, 

gestão do trabalho e educação na saúde continuavam distantes. (...) A aproximação com as áreas 

técnicas fez perceber que muitas coisas precisariam ser adequadas às demandas e realidades dos 

serviços. (E 3)  

 

Em 2011, na versão final aprovada para publicação, a PGTES tem como linhas de 

ação: Regionalização e Descentralização da Política de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde; Consolidação da Educação na Saúde; Consolidação da Gestão do Trabalho em Saúde; 

Gestão e Qualificação do Sistema de Informação para a Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde – SIGTES; e Desenvolvimento de Estratégias de Comunicação (BAHIA, 2012). 

Um avanço importante na nova versão da PGTES foi a integração promovida entre 

as diretorias, a partir de linhas de ação mais transversais. Atualmente, a DGTES se articula 

mais com a DARH, e as duas escolas (EESP e EFTS) estão mais próximas, fortalecendo a 

perspectiva de rede. Além disso, a interação entre as diretorias da SUPERH e áreas técnicas 

foi elemento facilitador do processo de articulação, negociação e avanço na implementação da 

PGTES. 

 

As linhas de ação colocadas para a Política dão uma potencialidade pra organização interna dos 

setores, o debate a partir da PGTES está se ampliando mais e para além da SUPERH, isso se deve ao 

protagonismo de alguns sujeitos e coordenadores, reflete um novo cenário e o amadurecimento da 

equipe da superintendência. (E 7) 

 

Dentre as principais mudanças no documento da política, destacam-se a alteração de 

Educação Permanente em Saúde para Educação na Saúde no nome da política, a unificação do 

desenvolvimento de processos educativos para trabalhadores de nível médio e superior, a 
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necessidade de incluir desenvolvimento de estratégias de comunicação, dentre outras.  No 

entanto, não foi consenso no GT de construção da política a mudança no título da PGTES, 

como verificamos nas falas a seguir: 

 

No primeiro momento a gente queria marcar a utilização da educação permanente como estratégia nos 

nossos processos educativos, depois a gente entendeu que a gente não fazia só educação permanente, 

tinha também processo de educação continuada, atualização, capacitação pontual quando necessário, 

para atender uma demanda específica (...) então o termo educação na saúde engloba todos os 

processos e formas de fazer educação no estado, e pela primeira vez a gente consegue construir um 

plano de educação na saúde com ênfase nas redes de atenção, e isso é muito significativo. (E 14) 

 

Na educação na saúde cabe várias outras possibilidades de educação, inclusive um diálogo que vai ser 

necessário com a Educação Popular em Saúde. (E 7) 

 

Foi um debate bem acalourado (...) a mudança se deve ao fato de reconhecer que a educação na saúde 

é mais ampla e abarca a educação permanente em saúde e outros conceitos da educação, é uma 

perspectiva crítica, de considerar desde as diretrizes curriculares e processo de formação, até o fazer 

cotidiano do trabalhador. (E 3) 

 

Discordo de ter tirado o educação permanente porque ela tem uma diretriz, tem um conceito, tem que 

estar expressa porque educação em saúde pode ser qualquer coisa. Se a perspectiva foi ampliar, 

ampliou-se tanto que perdeu o foco, agora não tem uma diretriz político-pedagógica clara. E um 

documento de política tem que ser objetivo, tem que esclarecer o que está proposto e o que está sendo 

feito. (E 10) 

 

A Educação Permanente em Saúde é o conceito pedagógico para implementar 

relações orgânicas entre ensino e ações e serviços e entre docência e atenção à saúde, sendo 

ampliado, na reforma sanitária brasileira, para as relações entre a formação e gestão, 

desenvolvimento institucional e controle social em saúde. Dessa forma, agrega aprendizado, 

reflexão crítica sobre o trabalho e resolutividade da clínica e da promoção da saúde coletiva 

(BRASIL, 2009). Portanto, sob essa perspectiva, depreende-se que atualização técnico-

científica e educação popular representam aspectos da transformação das práticas 

profissionais, e não são diferentes da proposta da Educação Permanente em Saúde. 

Em relação ao documento da PGTES ser utilizado como instrumento gerencial 

importante para o processo de gestão da SUPERH/SESAB, grande parte das opiniões referem 

como um documento que dá direcionalidade as ações , embora tem havido algumas 

colocações de desacordo. No entanto, é importante refletir que a discordância nesse sentido 
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pode indicar diferenças em relação ao processo interno de trabalho dos diversos setores e o 

grau de entrosamento com o documento da política. 

 

O documento da política é extremamente gerencial, acho que todos os técnicos da SESAB têm clareza 

da PGTES, essa política é transversal e está voltada para todas as unidades de saúde da rede própria. 

(E 12) 

 

A PGTES é compreendida enquanto instrumento gerencial, agora obviamente a compreensão dos 

processos não é a mesma por parte de todos os atores, tem a história de cada um, a posição que cada 

um se encontra, a experiência anterior (...) a capacidade de ter uma maior ou menor clareza do que 

está estabelecido e pactuado na política não é homogêneo. (E 18) 

 

Eu não vejo muito a política enquanto instrumento gerencial. Tem a política lá e a gente fazendo cá, 

tem hora que não se conversa, a gente não se espelha muito na política, ela ainda não conseguiu 

chegar a todos, ao conjunto dos trabalhadores, acho que não foi devidamente publicizada. (E 11) 

 

Considerando os vários fatores ligados à formulação que podem interferir na 

implementação de uma política, outros aspectos a serem levantados são a análise de 

viabilidade e o monitoramento das ações propostas. No caso estudado, a análise de 

viabilidade foi feita com base nas ações já desenvolvidas pelas diretorias, e as prioridades 

foram definidas em reuniões do colegiado gestor da SUPERH: 

 

A gente utilizou o método FOFA para análise de viabilidade, considerando facilidades, oportunidades, 

fragilidades e ameaças, de forma a pensar e estruturar a política de modo que ela dialogasse mais com 

o que fosse factível e que a gente tinha governabilidade para definir prioridades. (E 7) 

 

As linhas de ação da política foram construídas pensando na análise de viabilidade: linha de ação, 

atividade pra dar conta daquela ação, período, lugar responsável, e se tinha uma previsão orçamentária 

ou tinha que captar recursos. A partir daí, a gente foi demandando o que era mais simples e fácil, o 

que não demandava um investimento externo muito grande ou captação de recursos com outras áreas, 

o que tinha maior governabilidade, e a gente foi fazendo investimento. (E 14) 

 

Entretanto, parte dos entrevistados não concordou que foi feita análise de viabilidade 

das ações previstas na PGTES, pois, para estes, não houve análise de capacidades financeira, 

logística, gerencial e intelectual para o desenvolvimento das ações: 

 

Não teve análise de viabilidade das ações, a política não traz as questões de avaliação, e o 

monitoramento é feito no sentido da agenda estratégica, do Plano Estadual de Saúde. (E 5) 
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A priori não teve um grande investimento na análise de viabilidade, a gente foi criando estratégias e 

analisando de que forma era possível ou não implementá-las, foi preciso também criar viabilidades, 

foi ‘agir para pensar e pensar para agir melhor’. (E 1) 

 

Os entrevistados reconhecem que para uma ação acontecer ou não é fundamental o 

processo de negociação com os atores, o que significa que mudanças em relação as 

prioridades podem ocorrer no percurso, e. muitas vezes, o apoio garantido no momento da 

formulação não se mantém no momento da implementação das ações. Podemos exemplificar 

com as dificuldades existentes em relação ao espaço físico para ampliação das ações e 

melhoria das condições de trabalho da SUPERH, que envolve um conjunto de trâmites que 

não estão na governabilidade dos implementadores da PGTES. 

Outro aspecto importante que deve ser destacado é o apoio ou resistência dos 

operacionalizadores da Politica em relação a determinadas ações.  

 

Às vezes as coisas não acontecem porque uma liderança aponta uma agenda, mas outra liderança já 

aponta outra agenda junto, essas agendas se chocam e se perdem. (...) Os trabalhadores podem 

facilitar um processo, ou eles podem não aderir à proposta, não se tornar solidário e comprometido, 

então isso cria dificuldades.  (E 6) 

  

A análise dos avanços tem a ver também com sujeitos, pois não é só por causa de um documento da 

política, é um projeto político, o gestor de saúde da Bahia é uma pessoa formada na área da saúde 

coletiva, comprometida com os valores do SUS, e isso influencia as ações acontecerem. (E 19)  

 

Surgiu crítica importante em relação à construção da PGTES. Conforme falas 

registradas abaixo, parte dos entrevistados emergiu a ideia de planejamento ainda centralizado 

na gestão, contrariando a lógica de que as ações devem ser planejadas com a participação de 

trabalhadores que executarão as ações previstas. Sendo assim, fica a hipótese de tímida 

participação dos trabalhadores na construção da política e o desafio de ampliar a participação 

e a capacidade de decisão política do coletivo.  

 

A construção foi um processo falho, eram mais pessoas da liderança, gestores ou trabalhadores que 

tinham referência de protagonismo, foi uma democracia representativa e não uma democracia 

participativa, com discussão aberta para todos os trabalhadores, às vezes os trabalhadores eram 

chamados para referenciar o que estava posto. (E 6) 
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Sobre a questão do poder e essa lógica de fragmentar a política, eu questiono: Cadê o usuário? Cadê o 

trabalhador na elaboração da política? Quem é que consta na elaboração da política? O gestor era o 

trabalhador? Tem atores descentralizados? Tem municípios envolvidos? Ela tem as ferramentas pra 

ser uma política estadual? (E 4) 

 

A gente já percebeu que não temos pernas pra dar conta de todas as ações desenvolvidas aqui, que boa 

parte das ações já deveriam ter sido descentralizadas, e aí parte muito da mudança de lógica do 

Estado, que passou muitos anos sendo o executor e depois da municipalização muda seu papel. (E 14)  

 

Para a garantia de um processo participativo, de construção coletiva, é fundamental o 

fluxo de informações e o empoderamento dos executores da política. Assim, o corpo técnico 

deve se apropriar de ferramentas e instrumentos de planejamento. Como estratégia de 

implementação da política foi criado um Grupo de Trabalho (GT) de planejamento da 

SUPERH, constituído por representações de cada diretoria. O GT tem o papel de discutir e 

acompanhar o planejamento, monitoramento e avaliação das atividades executadas, pensando 

na consolidação da política através do alinhamento e integração das ações, e conversa entre as 

áreas, possibilitando maior participação e acesso às informações no processo de 

planejamento. No entanto, é necessário rever o formato e a utilização dos relatórios de gestão, 

que atualmente priorizam o alcance de metas numéricas e fazem pouca análise dos avanços e 

dificuldades para repensar a condução do processo. Nota-se que esse GT é bem visto por 

alguns e criticado por outros, a depender da sua posição mais ou menos próxima da tomada de 

decisão: 

 

A Coordenação de Projetos Especiais, antiga Assessoria de Planejamento, tem ação estratégica e 

relatórios mensais como instrumentos mais quantitativos de registrar o alcance ou não de nossas metas 

e resultados, e paralelamente a isso a gente vem desenvolvendo um planejamento mais estratégico, 

participativo, com grupos de discussões, análise de cenário, identificação de potencialidades e 

dificuldades, tanto no cenário interno da SUPERH na SESAB quanto no cenário externo da política de 

saúde, então a gente vem institucionalizando o planejamento, construindo internamente nas diretorias. 

(E 1) 

 

O planejamento é algo que é muito difícil em qualquer lugar, porque não está capilarizado, a gente 

não consegue enxergar na ponta. Às vezes os trabalhadores não se reconhecem nisso. (E 14) 

 

Fortalecemos muito o grupo de planejamento, e naturalmente os processos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações da SUPERH. Entretanto, um problema hoje é a ausência de 

indicadores no campo da gestão do trabalho. Estamos ainda distantes de realmente avaliar de forma 
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mais profunda, utilizando indicadores que mostrem mudanças no cenário do serviço quando a gente 

qualifica os profissionais. (E 17) 

 

O monitoramento feito pela SESAB tem foco nas metas, não dá conta de integrar significados (...) 

avaliação é processo pedagógico e organizativo, é crítica ao processo, formulação de novas ideias, 

olhar profundo sobre as coisas que se faz e sobre os sujeitos que fazem. (E 6) 

 

O monitoramento e acompanhamento das ações existem de forma extremamente precária, um esforço 

daquilo que é normativo do planejamento, o acompanhamento das entregas, mas não é uma coisa 

dinâmica, que cada um se sinta responsável e parta de seu processo de trabalho. (...) Final do ano faz 

um relatório de gestão para atender as necessidades burocráticas, mas não analisa os erros, não faz 

correção de nenhuma ação a partir do relatório, não existe avaliação de processo. GT de planejamento 

da SUPERH não tem força suficiente, não tem potência ou poder de decisão. (E 11)  

 

Com base nos resultados obtidos nessa seção, foi possível verificar que o processo de 

construção da PGTES partiu de uma análise da situação e envolveu debate importante sobre 

as alternativas, embora não tenha sido ampliado o suficiente a ponto de envolver usuários e 

todos trabalhadores. A implementação da política revela o momento de conflitos, disputa e 

poder no âmbito da gestão. Na perspectiva de Rede nota-se o envolvimento de atores externos 

a SESAB como o COSEMS, CIB, Universidades, Sindicatos, dentre outros.   

 

 

6.2 OBSTÁCULOS E FACILIDADES NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA 

POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE  

 

6.2.1 LINHA DE AÇÃO: REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 

A regionalização e descentralização da PGTES estão ancoradas no desenvolvimento 

das seguintes ações: Consolidação da Rede de Integração Educação-Trabalho na Saúde, 

implementação dos Núcleos de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (NUGETS), 

fortalecimento da Comissão Estadual de Integração Ensino-Serviço, implantação das CIES 

Microrregionais, implementação do Apoio Institucional enquanto estratégia para 

regionalização das ações, qualificação de gestores e trabalhadores para consolidação da 

política, implementação de processos formativos regionalizados, fomento à criação de 
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espaços de negociação permanente nas instâncias regionais/ locais do SUS-BA (BAHIA, 

2012). 

Em relação aos NUGETS, observam-se situações bem diversificadas: algumas em 

que estes seguem a modelagem dos órgãos de RH e incorpora novos papéis, e outras onde as 

estruturas já estão fragilizadas e apresentam dificuldades no processo de identificação 

enquanto NUGETS. Neste último caso, percebe-se certa fragilidade na capacidade técnica, 

implementadores com pouco conhecimento sobre a perspectiva da PGTES e desarticulação 

dos gestores. 

 

 Os NUGETS são os antigos núcleos de educação permanente, de recursos humanos, coordenações de 

estágios, e que agora surgem da ideia de articular as duas grandes pautas que são gestão do trabalho e 

educação na saúde (...) são as instâncias colegiadas dentro das instituições da SESAB que vão 

implementar e descentralizar a PGTES. (E 3) 

 

As pessoas faziam educação, gestão do trabalho, administração de pessoal, tudo em lugares separados 

e não se comunicavam. (...) É muito heterogêneo, cada gestor com um nível de entendimento, alguns 

não são qualificados tecnicamente e há uma fragilidade maior que não legitima o espaço. (E 14)  

 

Além disso, o pouco aporte de recursos humanos, financeiros e estrutura para apoiar 

as atividades desenvolvidas, resistências às mudanças principalmente por trabalhadores mais 

antigos, e falta de incentivo e valorização para os agentes implementadores da política, que 

assumem a pauta e ficam sobrecarregados, são outras dificuldades apontadas pelos 

entrevistados. Houve ainda questionamento sobre a condução da política em relação aos 

NUGETS. 

 

As Diretorias Regionais e os municípios não têm técnicos suficientes para tocar todas as ações, essa é 

uma dificuldade do sistema, porque não tem quantitativo ideal e com perfil para assumir essa pauta. 

(E 19) 

 

Dificuldade na questão de financiamento, organização interna e qualificação de pessoal e o fato de não 

ter um cargo para quem é coordenador do NUGETS, daí as pessoas fazem por livre e espontânea 

vontade. (E 15)  

 

A pauta do NUGETS ficou com a SUPERH e não com a DGTES, isso é um erro político de 

condução, mas acontece por conta das disputas internas, concepções diferentes sobre os NUGETS, 

então pra nós era sempre um tensionamento. Acho que o NUGETS não tá claro teoricamente, não tá 

claro metodologicamente, não tá claro politicamente, não tem uma agenda política. (E 6) 
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Apesar das dificuldades apontadas, os entrevistados afirmaram que o modelo atual de 

organização e funcionamento dos núcleos apresenta diversos aspectos positivos: espaço 

privilegiado e estratégico para contribuir na consolidação da política, apoio dos gestores, 

trabalhadores mais críticos após processos formativos, avanço significativo de juntar pessoas 

do setor de RH, administração de pessoal e educação permanente para conversar e articular 

ações, compreendendo a abrangência da política e a proposta de institucionalização do núcleo.  

 

Dentre as facilidades do processo de regionalização, a experiência é um aspecto extremamente 

facilitador, as pessoas conheciam muito os territórios que trabalhavam, tinham uma boa relação com 

as DIRES, tinham pessoas de referência nos municípios. (E 10) 

 

Houve um avanço considerável dos núcleos de gestão de trabalho e educação permanente na saúde 

que estão nas unidades da gestão da rede própria, depois da política eles estão mais estimulados e 

inseridos no sistema. (E 12)  

 

Os NUGETS são dispositivos da gestão fundamentais pra implementação da PGTES que a gente 

ainda não conseguiu fortalecer ou constituir nos lugares que precisa. Não podemos falar de uma 

política que seja estadual se não tem em outros lugares para que ela seja operacionalizada. (...) Acho 

que a implantação dos NUGETS é o brilho da política, é a pedra de toque da política, porque tem a 

ver com qualificação dos operadores da política no lugar onde ela acontece, no cotidiano (...) 

implementar a política é fortalecer os NUGETS, qualificar essas pessoas, dar clareza a elas, 

descentralizar poder. (E 4)  

 

A Comissão Estadual de Integração de Ensino Serviço (CIES) foi instituída através 

da Resolução da CIB nº 189/2010, sendo um espaço de debate norteador das políticas de 

educação em serviço, com participação de profissionais do serviço de saúde, gestores, 

movimentos sociais e Instituições de Ensino Superior, fundamentado na lógica da Educação 

Permanente em Saúde. A CIES foi implantada no Estado, mas não nas microrregiões como 

estava previsto a fim de consolidar a descentralização da Rede de Integração Educação e 

Trabalho na Saúde. 

 

Articular ensino-serviço não é tão fácil assim, mas avançamos com qualidade, a universidade precisa 

estar participando do serviço e a gente tem um papel a cumprir na educação no local de trabalho. 

Dentre os obstáculos destaco a universidade compreender que é responsabilidade dela também a 

capacitação do profissional do serviço, formar pessoas no trabalho e para o trabalho; é preciso 

também que o profissional do serviço entenda que ele tem responsabilidade no processo de formação 

de novos profissionais. Não houve ainda descentralização como prevista, a implantação das CIES 
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microrregionais está extremamente atrasada, elas apoiariam a gestão, mas tem muita resistência do 

que está instituído e uma dificuldade em mobilizar pessoas com disposição de reunir. (E 13) 

 

Com relação à regionalização das ações e qualificação de gestores e trabalhadores 

para consolidação da política, a EFTS merece destaque pela implantação, em 2009, da 1ª 

Unidade Descentralizada da Escola (UDEFTS) em Itaberaba, para acompanhamento dos 

cursos; assim como pela implementação do Apoio Institucional enquanto estratégia para o 

desenvolvimento de processos formativos regionalizados, cursos de educação profissional e 

de formação pedagógica em grande parte dos municípios, e cursos descentralizados para 

formação de Agentes Comunitários de Saúde. 

 

6.2.2 LINHA DE AÇÃO: CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 

A política de educação para o SUS tem como princípios integrar ensino e serviço, 

educação e trabalho, e promover mudanças tanto no processo de formação quanto nas práticas 

de saúde no âmbito do SUS. Estes também são os objetivos centrais da Política Nacional de 

Educação Permanente, lançada pelo Ministério da Saúde em 2004, e que norteou o debate 

sobre as ações de educação da PGTES na Bahia. 

O primeiro ponto a destacar são as mudanças organizacionais que foram realizadas 

nas Escolas para responder aos desafios que estavam postos na política. Uma das mudanças 

importantes, que foi explicitada como principal estratégia para o processo de consolidação da 

educação na saúde, foi a criação da Coordenação de Integração da Educação e do Trabalho na 

Saúde (CIET), em 2008, pelos atores da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia. Outro 

aspecto relevante foi como o credenciamento desta, em 2009, junto ao Conselho Estadual de 

Educação, que autorizava a certificação dos alunos nos cursos de especialização realizados 

pela EESP: 

 

A CIET nasce a partir da necessidade de organizar e acompanhar a relação do ensino com o trabalho e 

a vida dos estagiários na rede SESAB, pensar o programa de estágio e a relação com as universidades, 

quantas vagas tem, para onde vai, quanto que há da capacidade de serviço. Resultado disso foi que a 

EESP passou a regular os campos de práticas e estágios na rede SESAB.  (E 2) 

 

Sobre a organização das redes regionais de integração da educação e trabalho podemos dizer que 

temos mais facilidade do que obstáculos, porque contamos com o apoio de estruturas do próprio 

estado como as DIRES, secretarias municipais, unidades de saúde, universidade, ministério da 

educação, ministério da saúde, conselhos profissionais. (E 3) 
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No que tange às ações implementadas para a consolidação da educação na saúde 

cabe destacar ainda a implementação do Projeto Educação à Distância (Ead – SUS), em 

parceria com o Instituto Anísio Teixeira – IAT /SEC, PRODEB e UFBA, que possibilitou 

maior capilaridade dos processos de qualificação profissional através da oferta de vários 

cursos de especialização, orientados para a reflexão acerca do processo de trabalho e baseados 

na diretriz do trabalho como princípio educativo, além da ampliação do acesso/número de 

vagas, abarcando maior quantidade possível de municípios. Um desafio é garantir que o 

predomínio de cursos de qualificação em larga escala para os trabalhadores venha 

acompanhado de estratégias de avaliação dos resultados e do impacto no processo de trabalho.  

 

A questão da EAD foi sem dúvida um avanço, mudou a forma de pensar e de fazer os cursos, acho 

que isso teve um ganho bem significativo pra gestão. (E 2) 

 

Na qualificação de gestores e trabalhadores do SUS Bahia, temos como grande potencial o ambiente 

virtual de aprendizagem (...) se não fosse a educação à distância, não seria possível garantir uma 

perspectiva regionalizada de educação nem chegar aos demais municípios. (...) Uma dificuldade do 

aluno trabalhador / gestor é obter a liberação para sua qualificação. Além disso, tem o perfil 

diferenciado de lidar cotidianamente com as dificuldades do trabalho, conhecer seus direitos, sua 

realidade e ser questionador. (E 3) 

 

A gente tentava uma gestão mais qualificada, no entanto éramos cobrados e monitorados por número 

de pessoas qualificadas, então a preocupação era cumprir com as metas. E uma coisa é meta 

quantitativa, para mostrar pra gestão que a equipe está trabalhando efetivamente, outra coisa é meta 

para dizer se a política está funcionando ou não. Isso ainda é limitado, não teve muito avanço. (E 10) 

 

Em relação ao compromisso da EFTS com a qualificação profissional, verificam-se 

vários avanços: Apoio institucional, com desenvolvimento dos cursos de educação 

profissional e de formação pedagógica em grande parte dos municípios; Ampliação do 

quantitativo de profissionais que passaram por processos formativos / qualificação de nível 

médio; Docentes dos cursos capacitados (enfermeiros e odontólogos); Várias turmas de 

cursos técnicos de enfermagem e saúde bucal, complementação para técnico, de atualização e 

aperfeiçoamento; Cursos descentralizados para formação de ACS; Melhoria do registro da 

informação na secretaria acadêmica; e negociação de convênio com MS para construção da 

nova sede da EFTS e da EESP. Para a formação de pessoal de nível médio, os entrevistados 

relataram facilidades e dificuldades: 
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Dentre as muitas facilidades, o compromisso do gestor, a pactuação no COSEMS e a militância e 

experiência dos atores. (E 8) 

 

Na EFTS um facilitador importantíssimo como estratégia para operacionalização dos recursos foi o 

repasse fundo a fundo para os municípios, as prefeituras resolveram seus problemas de como pagar 

seus professores e os cursos aconteceram. (E 8) 

 

Acontecia de pessoas se envolverem bem no processo, mas não recebiam porque o estado não passava 

o dinheiro para o município e o município não tinha como pagar, daí o curso parava, não caminhava. 

(E 10) 

 

A dificuldade é a alta rotatividade de profissionais, como o enfermeiro que iniciava a facilitação do 

curso e depois não continuava porque mudava de município. Um desafio é fazer a qualificação andar 

junto com a melhoria das condições de trabalho, o gestor entender o potencial desse trabalhador 

qualificado para transformações no processo de trabalho, e garantir que a qualificação seja feita em 

horário de trabalho. (E 8) 

 

A implantação da Escola Técnica Aberta nunca saiu do papel porque não teve dinheiro. Tinha no 

início um problema que era o pouco conhecimento em educação à distância, mas o projeto não andou 

por problemas burocráticos, entraves do Ministério da Educação mesmo. (E 10) 

 

Quanto ao desenvolvimento de processos educativos pela SESAB, destaca-se o 

obstáculo de pouca operacionalização de recursos e muita burocracia, aspectos legislativos 

dificultam a contratação e o pagamento de profissionais/professores para garantir oferta de 

cursos de qualificação ou especialização para os trabalhadores. Nesse contexto foi criado o 

Programa Universidade Aberta do SUS (UNASUS Bahia), através de parceria com a FAPEX-

UFBA, como potencial estratégia para operacionalizar recursos e viabilizar com maior 

agilidade o desenvolvimento de ações educacionais previstas na PGTES.  

 

A insuficiência de recursos financeiros para processos educacionais é um problema, assim como a 

questão da produção científica e tecnológica na área de educação, a baixa capacidade da oferta e da 

possibilidade de pagamento de hora-aula para professores. (E 17) 

 

O UNASUS Bahia em contradição ou a contragosto se viu vítima da burocratização não só do estado, 

mas de tentativas de processos licitatórios (...) também houve falta de entendimento do que seja um 

processo educativo pela procuradoria geral do estado. (...) A gente enxerga nele essa potencialidade de 

conseguir fazer vários processos ao mesmo tempo, inclusive mestrado profissional, mas o grande 

obstáculo é de cunho administrativo. (E 3) 
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Verificou-se que a estratégia é importante, mas uma fragilidade identificada no seu 

desenvolvimento foi a capacidade da equipe da SESAB na gestão e compreensão do papel da 

UNASUS. Uma consequência disto foi a necessidade de redefinição dos contratos entre a 

UNASUS e a FAPEX, o que ocasionou interrupção temporária de suas atividades, inclusive 

observada no período de realização deste estudo.  

 

Outro problema foi criar uma estrutura pedagógica na UNASUS, quando na verdade a UNASUS era 

pra ser operadora dos processos educativos do estado, não estrutura que vai elaborar e propor os 

processos educativos, as escolas que têm essa legitimidade pra propor isso, as Escolas certificam e a 

UNASUS opera pensando na logística e no pagamento (...) acho que a gente dimensionou muito a 

UNASUS para o que de verdade ela era. (E 14) 

 

Foi uma precipitação a gestão da SESAB ter optado por um encerramento da relação com a FAPEX, 

acho que questões podiam ter sido administradas e os conflitos dirimidos, agora enfrentar essa 

interrupção de processos em andamento, cursos e mestrado estão parados, não tem tempo para esse 

processo burocrático, não ouviram a procuradoria jurídica. (E 16) 

 

No que se refere à promoção da produção de conhecimento e desenvolvimento de 

estudos e pesquisas no SUS-BA, considerando a importância deste investimento para apoio na 

gestão, está em processo inicial de implantação do Observatório de Estudos e Pesquisas em 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da 

UFBA. A maior dificuldade é a necessidade de garantir recursos para seu funcionamento:  

 

Não conseguimos dar o desenvolvimento que a gente gostaria na área de pesquisa por falta de recurso 

e prioridade. O foco é o indicador de pessoas qualificadas (...) então se prioriza fazer curso, em 

detrimento de analisar, avaliar. (E 10) 

 

Ainda nesse sentido de produção e disseminação de conhecimento, foi criada na 

EESP uma Comissão de Monitoramento e Acompanhamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (CMAT): 

 

Conseguimos criar uma comissão de monitoramento e acompanhamento do trabalho de conclusão de 

curso, que além de selecionar orientadores com o perfil adequado para os processos educativos e 

qualificar os trabalhos de conclusão de curso, pretende avaliar o impacto dos cursos na prática e no 

cotidiano de trabalho dos trabalhadores, porque senão não há objetivo em fazer processo educativo. 

(...) Quanto mais a gente oferta um processo educativo de qualidade, mais chance de impactar na 
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melhoria da prática. Os cursos têm um potencial crítico grande, e as críticas que recebemos sobre a 

gestão nos ajuda a retroalimentar a política. (E 3) 

 

Muitos servidores fizeram mestrado profissional ou doutorado com temáticas surgidas das 

experiências práticas nos serviços, trazendo através da pesquisa bons resultados tanto para o cotidiano 

do trabalho como para referência na tomada de decisões e organização da gestão. (E 17) 

 

A integração ensino-serviço, fundamental para disparar os processos de mudança do 

perfil dos profissionais de saúde, se concretiza através das práticas e estágios, que conduz os 

estudantes à potencialização dos conhecimentos adquiridos e a habilitação para o exercício 

profissional. O momento de imersão do estudante no cotidiano dos serviços pode trazer 

recursos riquíssimos para o aprendizado do cuidado e da organização dos processos de 

trabalho e gestão (ALBUQUERQUE et al., 2008).  

A reorientação da formação dos profissionais de saúde enfrenta vários desafios 

diante de um contexto em que são identificados conflitos de interesse entre os sistemas de 

saúde e o formador. Por um lado, há predominância das abordagens clínicas, com enfoque nas 

doenças, fragmentação do aprendizado e estímulo às especializações, práticas restritas à 

assistência individual e pouca ênfase no aprendizado multiprofissional nas Instituição de 

Ensino Superior (IES), fruto da matriz flexneriana, sem integrar o ensino com o serviço. Por 

outro, nos serviços de saúde há pouca compreensão destes enquanto espaços privilegiados de 

aprendizagem, baixa capacidade pedagógica dos docentes, preceptores, tutores e orientadores 

dos serviços.  

Diante disso, a CIET/EESP vem implementando um movimento de aproximação 

entre o campo do trabalho e do ensino, articulando ações e desenvolvendo estratégias na 

perspectiva de reorientar a formação dos profissionais de saúde no Estado, dentre as quais 

destaca-se: o Programa de Estágios Não Obrigatórios “O Cotidiano do SUS Enquanto 

Princípio Educativo”, com o objetivo de potencializar os espaços de gestão do SUS-BA 

enquanto novos cenários de aprendizagem e campos privilegiados de estágios para construção 

de conhecimentos e produção crítica de formas de atuar no âmbito do SUS; e o Programa 

Estágio de Vivências no SUS - Bahia (EVSUS - BA), direcionado aos estudantes 

universitários dos cursos da área de saúde que visitam os serviços de saúde nos mais variados 

níveis de complexidade do SUS, com vistas à reflexão crítica e formação de perfis 

profissionais adequados à realidade epidemiológica e regional de um Estado com 417 

municípios, bem como à nova lógica de organização dos sistemas de saúde. 
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Pode-se afirmar que existe grande aprovação dos respondentes em relação ao 

EVSUS - BA. Percebe-se a importância desse estágio na formação do profissional, ao 

“promover um olhar crítico e diferenciado” e vivência multiprofissional. Os entrevistados 

apontaram potencialidades: 

 

Temos experiência no estado, em 2012 quase três mil estudantes já tinham participado do Estágio de 

Vivência no SUS, um total de 56 municípios. Há facilidade para adesão de mediadores de 

aprendizagem, os estudantes estão mobilizados, tem apoio dos professores e das universidades 

também. Aumentou o debate de política dentro das próprias instituições de ensino. (E 4) 

 

A gente divulga o estágio de vivências no SUS na universidade, estimula os estudantes novos, os que 

já foram relatam o quanto gostaram, todos acham maravilhoso. Quem vai pro EVSUS-BA volta com 

outra postura política. (E 13) 

 

Vale destacar que o Ministério da Saúde tem apoiado a implementação das ações de 

reordenamento da formação em saúde, com a oferta de recursos financeiros e interlocução, 

através de programas como o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). O 

Pró-Saúde tem como foco a reorientação da formação profissional segundo as necessidades 

do SUS, e o PET-Saúde efetiva essa adequação curricular a partir da oferta de bolsas, 

possibilitando ao estudante uma vivência do cenário de práticas aliado à teoria e 

contemplando as necessidades da população. As atividades de ensino contempladas pelos 

programas são executadas pelas instituições de ensino superior (universidades e faculdades). 

Estes programas, juntamente com o Estágio de Vivências no SUS e a Aula Pública 

do SUS, foram indutores do fortalecimento da área de gestão da educação na saúde no nível 

estadual. As declarações abaixo exemplificam a situação, com destaque para a rede 

estabelecida com as IES para fortalecer a implementação da política no Estado: 

 

A gente conseguiu se aproximar mais das universidades, maioria federal e estadual, pois as 

universidades privadas ainda se distanciam muito, temos que fazer justiça, os próprios editais dos 

programas também (...) podemos dizer que junto às universidades a EESP conseguiu ganhar força e 

recursos para implementar mudanças no currículos e também na infraestrutura, até mesmo 

melhorando os serviços municipais e estaduais onde os estudantes  vão fazer estágio, conseguiu 

aumentar o intercâmbio dos estudantes na rede SUS, os programas cada vez mais vem crescendo e 

fazendo a diferença na formação profissional dos estudantes de graduação. A EESP tem um papel 

político e pedagógico, de mediação e monitoramento dessas ações junto ao MS, avalia e valida os 
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projetos de acordo com entendimento de reorientação da formação e com norte na própria PGTES, 

passa pela CIB e CIES estadual para fazer o parecer e encaminhar para o MS. (...) Outra facilidade no 

processo de reorientação da formação em saúde é o grande apoio e força dos próprios estudantes de 

graduação, porque é nele que a gente enxerga o potencial do sistema único de saúde. (E 3)  

 

Fizemos muitos seminários com instituições de ensino superior, revisão de todos os convênios e 

currículos para acelerar o processo de adequação às novas diretrizes curriculares, a gestão teve um 

papel importante com lançamento do Pró-saúde, incentivo financeiro, reordenamento e avaliação dos 

programas de residência do Estado, ampliação de vagas e financiamento de bolsas nas residências 

médicas em áreas que o SUS mais precisa, foi muito investimento na qualificação dos trabalhadores, 

foram cinco mestrados profissionais e dezenas de cursos de especialização. (E 16) 

 

Os PET´s são muito interessantes, têm uma capacidade catalizadora e de modificação grande. Nosso 

sonho é que todos os cursos de saúde fossem no formato de PET, que incorporasse esse projeto 

multiprofissional nos currículos das universidades. (E 13) 

 

Uma dificuldade do Pró-Saúde é a operacionalização no nível administrativo, de licitar equipamentos. 

(E 19) 

 

O problema de financiamento na Educação e na Gestão do Trabalho não é daqui, é do Brasil, é do 

mundo. E o cenário político não é muito favorável pra gente não. (...) O problema da educação 

permanente é ter recurso próprio e dificuldades para execução desse recurso, não adianta flexibilizar e 

redimensionar recurso pra outra coisa que não resolva o problema. (E 14) 

 

Dentre os processos pedagógicos e técnicos voltados para a garantia de condições 

adequadas à formação de profissionais de saúde, a EESP consolidou a regulação dos campos 

de prática de ensino-serviço na rede assistencial no SUS-BA, estabelecendo fluxo e critérios 

de concessão dos campos, responsabilidades entre as unidades da rede estadual e Instituições 

de Ensino e negociação de contrapartidas.  

Outro avanço diz respeito às Residências, as quais têm papel importante na definição 

do perfil do profissional e na qualificação dos especialistas, inclusive em áreas prioritárias 

para o SUS. Nesse sentido, cabe ressaltar as ações desenvolvidas pela EESP no período 

estudado: aumento do financiamento de bolsas pela SESAB para residências médica e 

multiprofissional, criação da Residência em Medicina de Família em Comunidade e da 

Residência Multiprofissional com ênfase em Gestão do Trabalho e Educação Permanente em 

Saúde – R3. Destaca-se que o Estado da Bahia foi pioneiro ao implementar a Comissão 

Estadual de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde – CEREMAPS. 
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No entanto, alguns desafios estão postos: aumento do número de cursos na área de 

saúde e de instituições de ensino conveniadas, garantia de incentivo para preceptoria, 

necessidade de definição e monitoramento das contrapartidas negociadas entre 

estabelecimento de saúde (ES) e IES, estrutura e trabalhadores insuficientes para executar as 

estratégias para integração educação-trabalho na saúde. Foi relatada existência de dificuldade 

na relação ensino-serviço: 

 

O maior desafio é com algumas instituições de ensino, as privadas têm certa dificuldade em aceitar 

algumas normas da SESAB. Outro entrave está no próprio serviço, em algumas unidades de saúde 

onde o supervisor de estágio é ao mesmo tempo servidor da SESAB e docente de uma universidade, 

então ele acaba favorecendo a um e a outro dependendo do lugar que ele ocupe no momento. (E 3) 

 

Você cria um mecanismo de incentivar, mas a SESAB não tem como pagar preceptoria a todos os 

profissionais dos serviços que se dedicam para a qualidade do estágio. (...) As universidades poderiam 

facilitar o acesso dos profissionais que tem perfil e apoiam os estágios nos serviços aos cursos de pós-

graduações, para isso a política tem que ser mais inclusiva. (E 13) 

 

Essa relação que a gente construiu com as universidades enquanto parceiros é muito nova. Essa 

perspectiva de construção em rede, mais horizontal, articulando vários atores, é uma proposta que tem 

uma potencialidade muito grande, mas construir ela na prática é um grande desafio. São vários atores, 

várias lógicas, tempos institucionais diferentes. (E 1) 

  

Neste sentido, o envolvimento dos trabalhadores dos serviços na produção e 

condução dos cursos provoca uma reflexão: para além de atingir as metas de gestão, os cursos 

devem ser demandados a partir das necessidades das unidades de saúde, e fazer sentido, 

problematizando processos reais vivenciados no ambiente de trabalho. Para Bodernave 

(1993), o propósito maior da problematização é preparar o educando para tomar consciência 

dos problemas a partir da realidade e atuar intencionalmente para transformá-la. 

O curso de especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 

promovido pela EESP, foi um avanço na descentralização e fortalecimento da PGTES, ao 

incentivar e qualificar os agentes implementadores da política.  

 

Muitos profissionais da DARH fizeram curso de gestão do trabalho e foi muito bom porque houve 

entusiasmo deles, até porque profissionais de nível médio geralmente se queixam porque não fazem 

capacitação frequente e não são muito valorizados. (E 12) 

 



42 

 

Em relação às mudanças na estrutura do órgão de RH provocadas pela 

implementação da PGTES, a maioria dos respondentes declarou ter havido algum tipo de 

mudança, em especial a consolidação das escolas de governo (EFTS e EESP). A análise do 

processo de implementação da PGTES pode ser facilitada com a identificação de 

características destas escolas: 

 

A EESP tinha uma seara muito política e de articulação que às vezes dificultava a organização dos 

processos dentro da escola, foram quatro diretores numa gestão, tem um corpo pequeno de 

profissionais e estrutura física insuficiente. (...) Escola precisa ter sala de aula, professor e estudante, 

não dá para ficar apenas no âmbito administrativo, tem que lidar com a gestão e com a execução do 

processo educativo, a gente não conseguiu alcançar isso também pelas amarras da burocracia. (E 14) 

 

As facilidades da EFTS é ter um tempo maior de existência e com isso um nível de amadurecimento 

muito maior do que a EESP. Já tem um processo de regionalização instituído, tem supervisoras 

regionais, os cursos são descentralizados, tem característica operacional de fazer curso e dar aula na 

escola. Além disso, a estabilidade na condução da gestão contribui, a diretora é a mesma desde 2007 e 

era da escola, já conhecia o funcionamento e o processo de trabalho, a equipe de coordenadores 

também não mudou. (E 14) 

 

Apesar das facilidades, a Escola de Formação Técnica não conseguiu efetivar a 

regulação dos campos de práticas e estágios de estudantes de nível médio, sobretudo por 

questões de ordem técnica e política: 

 

Os maiores obstáculos eram problemas nos estabelecimentos de saúde, o HGE, por exemplo, não 

permite estágio de nível médio no hospital. (...) Acontece que algumas pessoas administram os 

espaços como se fossem seus, com suas regras, esquecem que estão submetidos a uma gestão pública 

maior. É questão de micropoder, problemas políticos. (E 10) 

 

É uma dificuldade regular o campo de práticas e estágios, porque há uma multiplicação de escolas, 

principalmente privadas. Vem aumentando o número de estudantes a cada semestre e a competição 

pelos campos de prática. (E 13) 

 

Foram vários os relatos que ilustram os avanços em relação à consolidação da 

educação na saúde, ocorridos com a implementação da PGTES:  

 

Nessa gestão a gente aproximou, articulou e abriu diálogos entre as áreas de gestão do trabalho e 

gestão da educação na saúde. A partir do fortalecimento dos NUGETS com a qualificação dos 

trabalhadores pudemos vivenciar o trabalho enquanto princípio educativo e compreender que o 
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serviço organizado favorece o aprendizado. As duas escolas possuem hoje uma proposta bem mais 

próxima e coerente com o próprio saber cotidiano, com as práticas de saúde coletiva e com o Sistema 

Único de Saúde. Além de novos processos metodológicos adotados pelas escolas do SUS, o fato do 

aluno trabalhador estar atuando no campo é um elemento facilitador. (E 17)  

 

Outro avanço foi a aproximação com as áreas técnicas. Apesar de ser mais trabalhoso, passamos a 

ouvir a real necessidade dos serviços e hoje conseguimos fazer processos com mais qualidade e com 

mais assertividade, e possibilitar impacto maior na prática, considerando que atende a necessidade do 

trabalhador e dos serviços, garantindo êxito nos processos educativos e de gestão do trabalho. (E 3)  

 

Utilizar estratégias de formação de mediadores de aprendizagem foi um avanço do ponto de vista da 

concepção político-pedagógica, e permitiu às pessoas entenderem a questão do trabalho no SUS com 

o princípio educativo; a seleção para o estágio não curricular é outro avanço, assim como a regulação 

dos campos de práticas para estágios obrigatórios. (E 19) 

 

No que se refere à capacitação técnica da equipe, pode-se considerar vários avanços e facilidades: 

Mestrado profissional promoveu valorização do trabalhador e estímulo ao fazer, aproximação com o 

Conselho de Educação, a capacitação pedagógica e seu papel importante na formação de docentes 

para os cursos, avaliação dos cursos com os atores envolvidos, muita clareza no projeto político-

pedagógico para a formação técnica na Bahia, documento rediscutido e revisto a cada dois anos. (E 

10) 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível verificar que apesar da limitação 

financeira, o desenvolvimento da gestão da educação na saúde na Bahia apresenta avanços 

importantes, o que implicou predominância de elementos facilitadores em detrimento de 

obstáculos no processo de implementação desta linha de ação. 

 

6.2.3 LINHA DE AÇÃO: CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE 

 

A gestão do trabalho em saúde apresentou resultados importantes no período em 

análise, como realização de concurso público, contratação de novos profissionais, aprovação 

de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, dimensionamento de algumas 

unidades assistenciais, estudos das necessidades de profissionais nas unidades da rede própria, 

plano de ação de dimensionamento de Recursos Humanos, Política Estadual de Humanização, 

MobilizaSUS, Programa de Inclusão Digital para servidores, e maior agilidade nos processos 

de aposentadoria e insalubridade. Por outro lado, pode-se dizer que o Programa de 
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Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação do SUS (ProgeSUS) é uma 

iniciativa que a SESAB ainda não aproveitou em todo o seu potencial.    

 

Os Núcleos de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde – NUGETS nas unidades da SESAB 

foram pensados no sentido de reestruturar a gestão do trabalho a partir do reconhecimento que gestão 

do trabalho não ficaria só na questão burocrática nem administrativa do departamento de RH, que 

faria a articulação da saúde do trabalhador e da parte administrativa, com as necessidades de 

educação. Em algumas unidades eu os vejo bem articulados a partir de um entendimento que os 

trabalhadores tiveram, mas apesar de ter avançado ainda tem muita fragmentação, algumas unidades 

tem dificuldades, outras já tem essa incorporação no sentido de articulações das ações não só de 

articulação de estrutura física. (E 5) 

 

No que se refere à implementação da Política Estadual de Humanização – 

HumanizaSUS, foi promovido curso de formação de apoiadores para a política no Estado, 

foram implantados Grupos de Trabalho de Humanização - GTH nas unidades da rede própria 

e Diretorias Regionais de Saúde, realizadas adesões de municípios e construção de planos 

para implantação/implementação da HumanizaSUS, encontros macrorregionais/ 

microrregionais e videoconferências.  

O PermanecerSUS trata-se de um programa que estabelece uma relação entre 

formação, educação e serviço, promovendo ao estudante estágio não obrigatório visando 

implementar o acolhimento a usuários e acompanhantes em unidades de emergência e 

maternidade da rede própria. Está se configurando como estratégia importante de atuação de 

estudantes em acolhimentos, escutas qualificadas e educação em saúde. 

 

Criamos um comitê de humanização, documentos orientadores, e o Permanecer que é uma estratégia 

bem importante de acolhimento nas unidades de saúde. A gente entende que humanização é 

experiência vivida pelos trabalhadores, usuários e gestores nas suas relações cotidianas. (E 6) 

 

O HumanizaSUS tem dificuldade para arrecadação de recursos. (...) A ideia era construir uma rede de 

apoio, entendendo que a humanização é uma ação transversal e que estaria acontecendo na ponta de 

diversos locais de atenção a saúde, assim tinha correlação com várias ações da SAIS. (E 7) 

 

Há um olhar ainda da Humanização que é algo pra organizar a atenção, que é implantar dispositivos, 

as pessoas ainda têm uma ideia de que Humanização é você se sentir bem, tratar bem, dar um abraço, 

e isso é uma forma pejorativa de olhar pra própria proposta da Política, mas é essa ideia que circula 

hegemonicamente. Isso pode criar campos de resistência maiores ou menores. (E 7) 
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A Política de Humanização caracteriza-se como uma política transversal, atravessa as 

diferentes ações, programas e níveis de gestão do SUS. Entretanto, alguns atores se 

posicionaram que Humanização não deveria estar na DGTES, esse fato provoca reflexão 

sobre as implicações que geram o não reconhecimento de uma responsabilidade por parte dos 

agentes implementadores da política.  

 

Eu acho que temos tanto trabalho, coisas de nossa responsabilidade e estão nos documentos 

institucionais, que é complicado assumir a responsabilidade da Política de Humanização como um 

todo, que a gente não tem condições de dá conta. O HumanizaSUS deveria estar numa área da  

superintendência de atenção a saúde que assim capilarizaria isso pra todas as  ações da SESAB como 

um todo, eu acho que nos cabe enquanto SUPERH é a questão de saúde do trabalhador, de estabelecer 

humanização nas relações de condições de trabalho, mas daí a gente pensar numa política de 

humanização como todo eu acho que é muito ambicioso, às vezes nem tem um amparo de sustentação 

institucional para viabilizar. (E 15) 

 

O MobilizaSUS é um projeto que compõe o conjunto de ações com o compromisso 

de estabelecer uma gestão estratégica, participativa e efetiva do SUS da Bahia, que propõe o 

fortalecimento da participação e controle social. No entanto, são observados grandes desafios 

para induzir ações que provoquem mudanças efetivas nesse campo.  

 

O MobilizaSUS ajuda a gestão do trabalho e a educação na saúde a dialogar com os usuários, com os 

movimento e práticas populares, ajuda a fazer formação dos conselheiros e entender sobre 

planejamento em saúde. (E 6) 

 

As facilidades envolvem questões que são bem do grupo, uma certa coesão e alinhamento político. As 

dificuldades são praticamente dessa burocracia estatal, fragmentação das ações, dificuldade de 

comunicação, de monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas, além do número de 

trabalhadores reduzido. (E 7) 

 

A gente tem um slogan na gestão, que é Gestão Participativa. No entanto, participação popular é uma 

coisa que não está dada, o Estado de fato não assumiu. O Conselho segue o lugar mais frágil em 

termos de possibilidade de formulação, não há investimento. A mesma é a impressão que eu tenho do 

Humaniza: olha, tem uma Coordenação que discute o Humaniza, então, por isso, a Gestão é 

Humanizada. Mas de fato essas coisas não avançam é pela correlação de forças mesmo. (E 7) 

 

Destaca-se positivamente a realização de concurso público em 2008 pela SESAB, 

que contribuiu para reduzir os problemas dos vínculos precarizados de trabalho no SUS-BA e 
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de carência de pessoal qualificado. Em 2012 já tinham sido admitidos mais de seis mil 

profissionais concursados, o que representa uma consonância com a política em favor do 

trabalho decente no SUS, DesprecarizaSUS.  

A existência de vínculo empregatício efetivo e estável, com garantia dos direitos 

trabalhistas, pode ser considerado fator que amplia a capacidade de execução das ações e 

serviços e agrega valor à capacidade de gestão, visto que qualifica a Gestão do Trabalho, 

desprecariza vínculos e assegura a continuidade do trabalho do SUS na Bahia. 

 

Nesse concurso de 2008 foram contratados 6023 profissionais da área de saúde e por especialidade na 

área médica e odontologia, na área de buco maxilo facial. Em 2007 eram três mil contratados 

temporários via REDA, hoje são pouco mais de duzentos, incluindo área administrativa. (E 12) 

 

Esse foi um concurso diferenciado, pela primeira vez descentralizado, com definição de áreas de 

trabalho para sanitaristas, organização das mesas de negociação e, discutindo desprecarização do 

processo de trabalho com entidades sindicais. (E 17) 

 

Em relação às alternativas gerenciais que permitam a garantia do cumprimento de leis trabalhistas, 

com o foco na desprecarização, eu acho que teve avanços importantes um deles foi a qualificação e 

regularização da situação trabalhista dos agentes comunitários de saúde (ACS). (E 16) 

 

Na Pesquisa Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (ObservaRH, 2008), no 

que se refere a presença de Plano de Cargos, Carreiras e Salários nas Secretarias Estaduais de 

Saúde, verifica-se que o percentual se mantém em torno de 20% e nem todos estão aprovados 

e implantados. As barreiras restritivas à viabilização dos planos envolvem desafios que 

transitam por questões de natureza legal, financeira, técnica e política (PIERANTONI et al., 

2012). 

O novo Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos (PCCV) do grupo ocupacional 

serviços públicos de saúde da SESAB foi publicado em 2009, se propõe a implementar 

alternativas gerenciais que permitam a garantia dos direitos trabalhistas dos servidores da 

saúde, a melhoria de suas condições de trabalho, remuneração e qualificação profissional. No 

período de elaboração da proposta do PCCV, pontos de divergência foram ressaltados: 

redução da jornada de trabalho para 30 horas, médicos ressaltam a importância de uma 

carreira específica para a categoria; enquanto o CONASEMS defende que os trabalhadores 

administrativos também podem ser incluídos nos planos de carreiras do quadro geral da 

administração pública. A luta pela estruturação de planos de cargos, carreiras e salários para 
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todos, igualdade na forma de vinculação e promoção profissional converte-se em diretriz 

nacional como resposta ao movimento de precarização do trabalho. 

 

O PCCV caminhou bem até a hora que chegou na tabela de  remuneração, porque os sindicatos não 

concordavam, e ainda tinha como obstáculos a Secretaria de Administração (SAEB), a  Secretaria da 

Fazenda (SEFAZ) e o limite orçamentário, então foi uma discussão demorada para tentar chegar a um 

acordo,  mas não foi um resultado que todos ficaram satisfeitos. (E 16) 

 

Foi extremamente democrática essa construção, a gente convidou diversos atores importantes, 

consultores e sindicatos. A proposta foi pensar alguns indicadores para o plano de carreira, mas a 

SAEB entendeu que não tinha viabilidade financeira, e aí ficou um plano que foi possível, e ele ficou 

com uma série de lacunas, como por exemplo, a questão da avaliação de desempenho que não deixou 

claros os critérios que teríamos como acompanhar, então ficou uma coisa distante do real. (E 15) 

 

O PCCV foi um avanço (...) a gente transformou várias gratificações numa gratificação única, que é a 

GID, com percentual de faixa mínima e faixa máxima, que varia através de um processo de avaliação 

de desempenho. (E 14) 

 

A gente não consegue ampliar um debate, é uma pressão muito grande e toda a equipe fica 

basicamente à mercê de dar conta da mesa de negociação pra fazer a implementação do PCCV, fazer o 

dimensionamento de pessoal e processo de enquadramento para promoção e progressão da carreira. E 

aí não debate com os trabalhadores sobre o que vem a ser um trabalho decente e desprecarizado, o que 

significa um Plano de Carreira e qual a importância dele no contexto do SUS. (E 7) 

 

São três componentes do PCCV: avaliação de desempenho, enquadramento por promoção e 

qualificação. A gente deveria no PCCV ter construído um Plano de Educação Permanente para os 

servidores, inclusive, garantir essa carreira, mas a gente não consegue encaminhar isso porque parece 

que PCCV e Gestão do Trabalho é uma coisa e Educação é outra, apesar da gente fazer uma Política 

só (...) o componente da Educação fica frágil. (E 7) 

 

Outra questão em pauta foram os divergentes posicionamentos em relação ao PCCV 

do médico ser diferenciado dos demais profissionais da saúde: 

 

A categoria que, historicamente, tem mais poder, é a categoria que tem mais dificuldade pra ser 

entendida no processo de trabalho coletivo, e que agora vai sendo favorecida a ponto de ter uma lei 

específica, uma estruturação da carreira específica e que vai ter gratificação específica. (E 7) 

 

O PCCV diferenciado para profissionais médicos era uma reivindicação antiga e o que foi possível 

politicamente construir e aprovar para que viabilizasse atendimento. (...) Foi uma conquista 



48 

 

importante pra categoria médica, mas também obviamente pra gestão do SUS por atender 

reivindicações e aproximar mais a inserção dos trabalhadores com plano de carreira, considerando as 

realidades profissionais e de mercado. (E 18) 

 

Para todas as categorias, nas duas mesas os pontos de negociação foram os mesmos, o que muda é a 

questão salarial e carga horária diferenciada para o médico. Mas aqui na Bahia nós também já temos 

30 horas para a enfermagem e outras categorias profissionais, mais uma conquista. Enfim, vai ter 

promoção e progressão da carreira para todos. (E 17) 

 

Acho que deveria ser um plano só. Agora a gente não pode negar a realidade, as contradições da 

sociedade, e que existe uma correlação de forças que definem os ganhos e avanços. E não vamos 

negar que os médicos perante à sociedade e o próprio serviço têm maior mobilização e força, tanto 

que os médicos não estão no Sindisaúde, eles tem seu próprio sindicato, o SINDIMED. É uma questão 

de mercado, e diante disso a gestão vai fazer o quê? Porque se aumentar o salário de todos os 

profissionais o sistema não suporta. (E 19) 

 

A isonomia é um sonho que não é real, porque tem uma lógica de mercado, uma lógica de corporação, 

uma lógica de força política e de organização sindical e social que não favorece as outras categorias 

profissionais e que favorece o médico. A gente tem um quantitativo muito menor de formação de 

médicos e que não acompanha as necessidades do Sistema Único de Saúde. E isso faz com que, na 

barganha, eles acabem tendo uma diferenciação. A lógica política de tensionamento fez com que a 

gente, em dado momento, tivesse que fazer uma mesa específica pra discutir as questões específicas 

do médico, porque apesar de todo esse cenário, a gente precisa dar conta do funcionamento do SUS e 

atender a população. (E 14) 

 

O programa proposto para Avaliação de Desempenho da SESAB pretende 

estabelecer parâmetros para a melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde oferecidos 

à população e a valorização dos trabalhadores. Uma crítica que surgiu foi a avaliação de 

desempenho ser exclusivamente quantitativa, além da pouca capacidade técnica da equipe de 

condução. 

 

A implementação do programa de Avaliação de Desempenho vem sendo discutida nas mesas de 

negociação e está sendo um avanço muito grande e importante nessa gestão. Nós estamos 

implementando o novo ponto biométrico digital. (...) Além disso, tem a “variação” institucional, a 

partir das metas de cada unidade hospitalar, e a individual, a partir da frequência e desempenho do 

trabalhador no setor. (E 12) 

 

Tivemos resistência dos trabalhadores, que entendiam avaliação de desempenho como uma coisa 

punitiva e não algo favorável em termos financeiros (...) várias oficinas foram feitas com os 
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trabalhadores para esclarecimento, mas para muitos ainda a avaliação não representa aquilo que 

deveria ser. Muitos acham que os indicadores não correspondem aquilo que eles realmente fazem, 

falam que a meta individual de frequência não mede desempenho porque não significa que você tá 

produzindo, mas foi necessário devido à alta taxa de absenteísmo nas unidades. (E 5) 

 

Foram poucas pessoas que se envolveram na discussão da avaliação de desempenho e a lentidão se 

deveu também pela pouca informação e conhecimento da equipe para elaboração de propostas. (E 16) 

 

Outro resultado observado concerne á dificuldades no dimensionamento da força de 

trabalho da SESAB, entendido como identificação, análise e quantificação da força de 

trabalho necessária para o cumprimento dos objetivos institucionais e de suas unidades, tendo 

como parâmetros o seu planejamento e o processo de trabalho. 

 

Dificuldade grande pela ausência de um instrumento dentro da SUPERH com informações sobre 

dimensionamento para apontar a necessidade das unidades. Outra dificuldade foi o concurso ter ficado 

sub judice por muito tempo e também falta de estrutura para receber esses concursados. Facilidade 

pela equipe de trabalho que fez o concurso e pela relação leve com o secretário de saúde. (E 11) 

 

O dimensionamento é uma conversa velha e não é uma coisa resolvida nem pra gente, nem pra 

nenhuma instância no Brasil. É muita dificuldade fazer o mapeamento dos lugares que têm um 

dimensionamento dinâmico. (...) Eu preciso contar gente, fazer uma análise da capacidade instalada da 

unidade, fazer ajuste, prover gente pro lugar que não tem, tirar gente do lugar que tem mais, é uma 

coisa dinâmica. Precisa ter gente qualificada pra alimentar isso, precisa entender quais são os custos 

que isso me demanda. Ou seja, é um processo. (E 14) 

 

Em 2010, como projeto piloto, foi feito o dimensionamento de seis unidades da rede própria, depois 

de mais nove unidades, mas reconhecendo que a metodologia que foi aplicada pelo consultor em São 

Paulo era limitada na enfermagem e não dava abrangência às especificidades aqui do estado. 

Obstáculo maior foi a falta de um sistema de informação, isso gerava problema de inconsistência dos 

dados. Daí o dimensionamento só pôde ser utilizado em algumas unidades para subsidiar a solicitação 

dos aprovados no concurso. (E 5) 

 

O dimensionamento da força de trabalho está na cultura institucional. Pensar no dimensionamento da 

força de trabalho é pensar processo gerencial, de organização, de distribuição, de avaliação e de 

educação da força de trabalho. (...) É um processo cíclico, ele começa e nunca termina. (E 6) 

 

Em relação à saúde do trabalhador da saúde, há pouco conhecimento dos riscos e 

impactos do trabalho na saúde dos trabalhadores, assim como grande insatisfação e queixa por 

parte dos trabalhadores de saúde pela falta de suporte e mecanismos tanto para assistência aos 
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acidentados e doentes como para os trabalhadores adoecerem menos. Alta prevalência de 

adoecimento por transtornos mentais, lesões por esforços repetitivos, doenças e acidentes 

relacionados à contaminação biológica, assim como a exposição à violência, são focos que se 

sobressaem nos trabalhadores de saúde (MACHADO; ASSUNÇÃO, 2012). 

Nesse contexto, a SESAB, em resposta a uma demanda antiga dos trabalhadores 

referente à solicitação de ações de saúde voltadas para o servidor, forma um grupo de trabalho 

composto por representantes da SUPERH, SUVISA e SAIS, e elabora o Programa de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador da SESAB, que cresceu e conseguiu trazer trabalhadores 

concursados para compor a equipe, institucionalmente teve um grande avanço e tem 

perspectiva de organizar dentro das unidades da rede SESAB as equipes matriciais para cuidar 

do trabalhador da saúde. Foram apontadas dificuldades e facilidades: 

 

Não tinha uma política ou uma ação voltada pros trabalhadores da saúde da SESAB, que seguem 

adoecendo fortemente com várias patologias, inclusive no campo da saúde mental.  A gente passou 

dois anos pra formular um documento e publicá-lo. Eram poucas pessoas pra dar conta de construir 

uma política centrada na promoção da saúde, na prevenção e no cuidado em saúde na perspectiva da 

integralidade. O conselho estadual de saúde aprovou, por unanimidade. Em todos os fóruns da gestão 

a política foi acolhida com críticas para a qualificação. (...) Os desafios são muitos, fazer formação 

com os trabalhadores para esse tema, reorganizar o serviço para implementar a política e produzir 

instrumentos. (E 6) 

 

Não vejo como esse programa ser resolutivo nessa rede, a dificuldade é o próprio grupo não querer se 

apropriar dos problemas dos servidores da SESAB, de estar junto, discutindo as questões do trabalho, 

é como se um servidor adoecido só fosse aquilo (...) isolado de um contexto que não vai interferir 

exatamente na raiz do problema. (E 11) 

 

As dificuldades são: não ter referências de Saúde do Trabalhador dentro de todas as equipes, poucos 

profissionais, não ter estrutura física adequada e não ter um mapeamento de todos os trabalhadores 

que têm problemas de saúde. (E 14) 

 

A Saúde do Trabalhador sempre vai viver dificuldades e fragilidades porque está fragmentado e não 

dialoga com as outras ações da diretoria. São muitos trabalhadores novos, mas se eu não cuido da 

dinâmica grupal de como eles se inserem, isso que pode ser potência pode virar uma grande 

resistência, uma grande fragilidade. (E 7) 

 

Uma facilidade foi que já era uma demanda de muito tempo. No início a discussão era com um 

pequeno grupo, mas depois, com a pressão do sindicato, ganhou mais força. Hoje tem  uma equipe 

maior que vai dar agilidade a esse programa que é bem necessário, tem muito adoecimento e 
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absenteísmo do trabalhador (...) a proposta é criar um espaço para acolher e dar uma assistência 

direcionada ao trabalhador. (E 5) 

 

As facilidades foram: entendimento da importância pela gestão, já ter um estudo feito por Iracema 

Viterbo do ISC e o processo ter começado de forma compartilhada com a CESAT. (E 14)  

 

É importante salientar a considerável agilidade na concessão de aposentadoria e nos 

processos de insalubridade pela SESAB no período de 2010 a 2012, uma garantia dos direitos 

trabalhistas dos servidores da saúde. 

 

Nós tivemos um avanço em relação à aposentadoria de 2007 pra cá. Nós atingimos, em 2012, mais de 

duas mil aposentadorias. O que ocorre é que o estado tem uma força de trabalho envelhecida. (...) 

Implementamos o projeto “aposenta servidor” que foi considerado de excelência. Isso deu certo 

porque está descentralizando e estamos dando mais condições para acelerar esses processos de 

aposentadoria, através de capacitação de algumas equipes das DIRES e dos NUGETS. Mas ainda 

precisamos do aumento do quadro pessoal, capacidade do espaço físico e equipamentos. (E 12) 

 

A garantia do direito do servidor se aposentar poderia estar muito melhor se as condições apontadas 

pela área técnica tivessem sido colocadas em pauta pela direção. Ainda falta prioridade e 

direcionamento político e estratégico para isso. (E 11)  

 

Observam-se desafios, inclusive no que se refere à priorização da pauta da gestão do 

trabalho: 

 

A prioridade de gestão se expressa em recursos necessários, não adianta ter a política e não ter 

recursos para isso. A gestão do trabalho sempre teve pouco recurso, se não tem investimento como 

pode ser uma prioridade? Agora que começou a aumentar captação de recursos para esta área. (E 6) 

 

Falando de financiamento de política pública, de recurso para organizar, a gestão do trabalho não 

tinha financiamento específico, era uma verba do ProgeSUS, que em termos de indução para uma 

política é muito frágil. É a primeira vez que o Ministério está direcionando recurso para a Política de 

Gestão do Trabalho, especificamente para desenvolvimento de carreira. (E 7)  

 

O Estado na Bahia tem o papel de apoiar os municípios no debate sobre Gestão do Trabalho, mas a 

gente não tem ajudado os municípios a se organizar.  (E 7) 

 

A gente precisa tirar o setor de Recursos Humanos desse limbo, e colocar numa área de destaque. 

Porque se a gente não tem pessoas qualificadas, valorizadas, que se reconheçam naquele trabalho, 
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com perfil e condições de trabalho adequadas, a gente não avança. É preciso motivar o trabalhador, 

fazer com que ele acredite nessa Política e entenda que é importante.  (E 14)  

 

De forma geral, as dificuldades relacionadas ao desenvolvimento das ações previstas 

para a consolidação da Gestão do Trabalho em Saúde envolveram, principalmente, a 

capacidade da equipe ou dificuldade de recurso. 

 

6.2.4 LINHA DE AÇÃO: GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

PARA A GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

  

Um dos mais importantes recursos para a tomada de decisão, reconhecido pelos 

gestores de diferentes níveis, é a informação adequada e confiável, obtida em tempo hábil e na 

forma correta. Na área de recursos humanos em saúde este fato não é exceção. O campo da 

gestão do trabalho e da educação na saúde vem sendo considerado como estratégico para a 

plena consecução de ações de qualidade pelos serviços de saúde, e como tal, a gerência deste 

componente administrativo necessita utilizar a informação como ferramenta para a eficiência 

(PASSOS, 2002; PIERANTONI et al., 2012). 

Levando em conta a importância estratégica do sistema de informação sobre força do 

trabalho em saúde do SUS Bahia, para facilitar o processo de dimensionamento e elaboração 

de parâmetros para o planejamento de provimento, lotação, movimentação e qualificação dos 

trabalhadores, este aparece como linha de ação da PGTES para ser uma prioridade na agenda 

da política de saúde.  

Os achados decorrentes da realização das entrevistas apontam o reconhecimento, 

pelos gestores, de vantagens na implementação do sistema de informação para a gestão do 

trabalho e educação na saúde. No entanto, na opinião dos entrevistados, várias dificuldades 

transitam por questões de natureza financeira, técnica e política, que inviabilizam o processo. 

Assim, o sistema de informação é uma lacuna na Política e na SESAB, porque ainda não se 

conseguiu avanços significativos. 

 

Um sistema para consolidar informações dos servidores é essencial para a tomada de decisão, mas não 

faz porque não tem pessoal nem tecnologia necessária, e também não depende só da SUPERH. E 

ainda é complexo porque nossa rede está no Estado, então precisamos organizar os núcleos para 

alimentação desse dado. (E 15) 
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Tem um movimento da SUPERH com a Diretoria de Modernização Administrativa para que as 

informações sejam condensadas em um só sistema integrado, porque ao cuidar dos processos de 

educação eu já alio com gestão do trabalho e ajudaria na promoção da carreira dos servidores. (E 3) 

 

Tem o banco da SAEB e o banco da PRODEB, e tem o próprio banco da SESAB, os três bancos são 

informações desencontradas, não dialogam. A montagem do sistema de informação é um investimento 

que vai além da superintendência e envolve um conjunto maior de atores, não teve prioridade. (E 16) 

 

Não dá pra fazer gestão do trabalho, nem gestão de pessoas, nem gestão da educação sem um sistema 

de informação potente, com estrutura de equipamentos e de programas. O sistema de informação 

precisa ser descentralizado, hoje ele ainda é centralizado por questão de relações de poder e 

intencionalidade política. Não se tem uma cultura de pensar informação como instrumento da gestão 

do trabalho e da educação, tem o desafio de colocar os sistemas pra dialogar. (E 6) 

 

Digitalizamos as informações funcionais dos servidores, 35 anos de diário oficial. (E 16)  

 

Assim, o conjunto dos achados permite inferir que não houve avanço expressivo ao 

que se refere ao desenvolvimento de um sistema de informação para o campo da gestão do 

trabalho e da educação na saúde, estratégico para utilizar a informação como ferramenta para 

a eficiência. A informação está fragmentada, insuficiente e refém de métodos antigos de 

coleta e de processamento. Destacam-se algumas colocações: 

 

O sistema existe mas não está qualificado, então as informações que constam no sistema não servem 

para o nosso interesse. (...) São vinte e nove mil trabalhadores e uma equipe pequena que não dá conta 

de qualificar a informação. (E 14) 

 

O sistema de informação que temos é insuficiente, não contribui de forma mais ampla pra gestão 

nessa área. Mesmo assim, o conjunto de informações poderia subsidiar muito mais a gestão e a 

política, se estruturasse e fosse bem trabalhado pelos setores diretamente responsáveis pela gestão 

dessa área (...) eu diria que é o maior problema é a insuficiência da utilização da informação já 

existente. (E 18) 

Ainda não está resolvida essa relação entre a DGTES e a DARH nos fazeres para avanço do sistema 

de informação e dimensionamento da força de trabalho. É um jogo de tensões. Ainda existe confusão 

e necessidade de compreensão do que é gestão do trabalho e o papel de cada um. (E 7) 

 

Essa fragilidade no sistema de informação é geral, não especificamente na Bahia. O 

estudo ObservaRH de 2008 mostra que 23% das SES confirmam a existência de sistemas de 

informação específicos para a gestão de RH. As estruturas da Região Nordeste denunciam 
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limitações de acesso e uso da informação, seja pela centralização ou pela desestrutura local 

PIERANTONI et al., 2012). 

 

6.2.5 LINHA DE AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

No que diz respeito à linha de ação “Desenvolvimento de estratégias de 

comunicação”, foram propostas na PGTES as seguintes atividades: Promoção de processos de 

comunicação em rede da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no SUS/BA; Elaboração e 

implementação, de forma participativa e descentralizada, do Projeto de Comunicação 

Institucional para a Gestão do Trabalho e Educação na Saúde; Elaboração de agendas 

compartilhadas para potencializar as ações e atribuições concernentes à Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde; Estímulo aos NUGTES para a disseminação de informações acerca da 

Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. 

O maior obstáculo para a implementação dessa linha de ação é a pouca capilaridade 

de comunicação do SUS, visto que muitos trabalhadores e gestores do SUS ainda não têm 

acesso à informação e à qualificação. Além disso, entrevistados relataram a fragmentação 

enquanto dificuldade de comunicação. 

 

Comunicação e sistema de informação são os eixos mais frágeis da política. Mas o processo é 

dinâmico, então o fato de ter comunicação na política foi um tensionamento, pra ver se a partir daí a 

gente pensa que é preciso fazer porque está na política. (E 7) 

 

Nós somos a Superintendência de Recursos Humanos, minimamente a gente precisa se comunicar 

com os trabalhadores. E se a gente não investe nisso, não faz isso de forma nenhuma, isso é um 

problema gravíssimo. (E 14) 

 

Se a gente vai falar da PGTES para além da SUPERH foi obstáculo, mas essa segunda versão está 

circulando mais, tendo maior comunicação. (...) Um exemplo: a Diretoria da Atenção Básica 

organizou os Núcleos de Educação Permanente das Microrregiões e estava construindo uma 

Coordenação de Educação Permanente. Após diálogo com a PGTES, já começa a se organizar com os 

NUGETS. A Vigilância também começou a debater com a PGTES. (E 7) 

 

Nesse cenário, a superação da fragmentação e da falta de estratégias e mecanismos voltados à 

comunicação na área da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde constitui-se como desafio a 

ser enfrentado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O uso do modelo teórico do ciclo da política pública permitiu compreender a 

complexidade do processo de implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde na Bahia e identificar os elementos da política para análise: recursos, 

ambientes, implementadores da política, interação de interesses, estratégias e posições de 

poder. A PGTES se articula com o projeto político de construção do Plano Estadual de Saúde, 

na medida em que responde aos eixos gerais da área contida no plano. 

Quanto ao processo de planejamento e preparação da implementação da política, 

ficou claro que os mecanismos de implementação utilizados não garantiram equipe suficiente 

de suporte para o processo, nem teve definição rigorosa de mecanismos de controle, 

acompanhamento e avaliação. 

 Pode-se concluir que houve avanços significativos com a implementação da PGTES 

na Bahia, quais sejam: ter uma política de gestão do trabalho e da educação no estado, 

implantação do novo PCCV, ampliação da qualificação de trabalhadores de nível médio e de 

nível superior, melhor relação e aproximação dos estabelecimentos de saúde com as 

instituições de ensino, fortalecimento das diretorias na capacidade de ampliar ações, cursos de 

formação em gestão do trabalho, aumento do número de profissionais concursados, 

institucionalização do planejamento, maior interlocução com lideranças do controle social, 

regulação dos campos de práticas e estágios, seleção para estágios não-obrigatórios, estágios 

de vivência no SUS, aula pública do SUS, dentre outros.  

Por outro lado, ainda que sejam observadas mudanças importantes, permanece na 

prática o distanciamento entre gestão do trabalho e gestão da educação na saúde, e cabe 

registrar que muitas dificuldades para a operacionalização da política foram identificadas, tais 

como: equipe insuficiente para dar suporte ao processo, frágil capacidade gestora e de 

execução dos recursos, indefinição de mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação 

das ações da PGTES, além da infraestrutura precária para o desenvolvimento dos processos 

de trabalho. 

Adicionalmente, houve divergências de posicionamento quanto ao PCCV e à 

avaliação de desempenho serem considerados avanços, o que pode significar discussão pouco 

profunda entre a equipe, e revela do lugar onde a pessoa fala e sua aproximação com processo 

decisório.  
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 O estudo revelou que dificuldades relacionadas à capacidade técnica da equipe e à 

autonomia e operacionalização de recursos para processos educativos, assim como fragilidade 

no financiamento das ações de gestão do trabalho, representaram os maiores obstáculos à 

implementação da PGTES na Bahia.   

 Por fim, destacam-se duas lacunas importantes no que tange ao olhar sobre a PGTES 

e que requerem maior investimento: o reconhecimento da necessidade da comunicação 

enquanto elemento facilitador na implementação das ações da política, e a compreensão de 

que a falta de um sistema de informação específico para gestão do trabalho e educação na 

saúde dificulta tomar decisões relacionadas ao dimensionamento da força de trabalho, 

planejamento de provimento, lotação e movimentação, assim como qualificação e progressão 

de carreira dos trabalhadores. 

As evidências apontam para um crescimento significativo das ações educativas, no 

entanto é importante conhecer o impacto da qualificação dos trabalhadores no cotidiano do 

trabalho em saúde, um dos aspectos que pode vir a ser objeto de futuras investigações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALBUQUERQUE, V. S. et al. A Integração Ensino-serviço no Contexto dos Processos de 

Mudança na Formação Superior dos Profissionais da Saúde. Revista Brasileira de Educação 

Médica. Vol. 32 (3). p. 356–362, 2008. 

 

BAHIA. Secretaria da Saúde do Estado. Política Estadual de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde do SUS Bahia (versão final). Salvador: Superintendência de Recursos 

Humanos da Saúde, 2012. 24p. 

 

BAHIA. Secretaria da Saúde do Estado. Política Estadual de Gestão do Trabalho e da 

Educação Permanente SUS BAHIA (versão preliminar). Salvador: SESAB, 2008. 

 

BAHIA. Secretaria do Planejamento. Plano Plurianual da Bahia 2008-2011. Salvador: 

SESAB, 2008. 

 

BAHIA Secretaria da Saúde do Estado. Glossário das ações estratégicas do Plano Estadual 

de Saúde: 2008-2011. Salvador: Salvador: SESAB, 2010. 42 p. 

 

BAPTISTA, T. W. F.; REZENDE, M. A ideia de ciclo na análise de políticas públicas. In: 

MATTOS, R. A.; BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para análise das políticas de saúde, 

2011. p.138-172. Disponível em: <www.ims.uerj.br/ccaps>. Acesso em 21 set. 2012. 

 

BATISTA, A. A.; MUNIZ, J, N.; NETO, J. A. F.; COTTA, R. M. A contribuição da pesquisa 

avaliação para o processo de implementação do controle social no SUS. Saúde Soc., v.19, 

n.4, p.784-793. São Paulo, 2010. 

 

BERTERO, C.O. Desenho organizacional em Administração Pública Estadual. Cadernos  

FUNDAP. São Paulo, Ano 8, 15:33-41, Abril, 1988. 

 

BODERNAVE, J. D. Alguns fatores pedagógicos. In: PERU, Ministerio de Salud. Modulo 

de Educacion Permanente en Salud. 2 ed. Lima: Escuela Nacional de Salud Publica, 1993. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política nacional de educação permanente 

em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Princípios e Diretrizes para Gestão do Trabalho no SUS 

(NOB/RH – SUS). 3ª ed. Resolução nº. 330, de 04 de novembro de 2004. Brasília, 2004. 

 

CARVALHO, M. L.; BARBOSA, T. R. C. G.; SOARES, J. B. Implementação de política 

pública: uma abordagem teórica e crítica. X Coloquio Internacional sobre Gestión 

Universitaria em América del Sur. Argentina, 2010. 

 

DAGNINO, R. P. et al. Metodologia de análise das políticas públicas. In: Gestão Estratégica 

da Inovação: metodologias para análise e implementação. Taubaté: Cabral Universitária, 

2002. Disponível em: < 



58 

 

http://www.ige.unicamp.br/site/aulas/138/METODOLOGIA_DE_ANALISE_DE_POLITICA

S_PUBLICAS_DAGNINO.pdf>. Acesso em 21 set. 2013. 

 

DOMINGUEZ, B. 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde: a 

desprecarização é urgente. Rev. Radis, n. 46: 8. Rio de Janeiro, 2006. 

 

ELIAS, L. A. Um estudo de caso da implementação de um Centro de Atenção 

Psicossocial em álcool e drogas (CAPS-ad), no Rio de Janeiro, 2009-2010. Tese 

(Doutorado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, 2011. 114 p. 

 

GARCIA, A. C. P. Gestão do trabalho e da educação na saúde: uma reconstrução 

histórica e política. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

UERJ, 2010. 169 p. 

 

KLEIN, E. P. As relações intergovernamentais na implantação da política de saúde no 

Estado do Acre de 1999 até 2008. Tese (Doutorado em Serviços de Saúde Pública) – 

Faculdade de Saúde Pública da USP. São Paulo, 2010. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6135/tde-28102010-160357/pt-br.php>. Acesso 

em 25 nov. 2012. 

 

LIMA, E. C.; VILASBOAS, A. L. Q. Implantação das ações intersetoriais de mobilização 

social para o controle da dengue na Bahia, Brasil. Cad. Saúde Pública, vol.27, n.8, pp. 1507-

1519. Rio de Janeiro, 2011. 

 

MACHADO, J. M. H.; ASSUNÇÃO, A. A. (Org.) Panorama da saúde dos trabalhadores 

da saúde. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Medicina, 2012. 164 p. 

 

MARQUES, E.  As políticas públicas na Ciência Política. In:  A Política Pública como 

Campo Multidisciplinar. MARQUES, E & FARIA, C.A. P (orgs). São Paulo: Unesp; Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2013. 

 

NOGUEIRA, R. P. Grandes questões da gestão de RH. Texto do Curso de Especialização 

em Políticas de Recursos Humanos para a Gestão do SUS. NESP/CEAM/UNB. Disponível 

em: <http://www.nesp.unb.br/polrhs/Temas/grandes_questoes_da_gestao_rh2.htm>. Acesso 

em 27 set. 2011. 

 

PASSOS, N (coord.), 2002. Avaliação de tendências e prioridades sobre recursos 

humanos em saúde. Organização Pan-Americana da Saúde, Brasília. 

 

PATTON, M. Q. Qualitative evaluation and research methods. SAGE Publications. 

Newbury Park, Califórnia, 1990. 

 

PIERANTONI, C. R. et al. (orgs.). Gestão do trabalho e da educação em saúde. 1 ed. Rio 

de Janeiro: CEPESC:IMS/UERJ: ObservaRH, 2012. 

 

PINTO, I. C. M. et al. De Recursos Humanos a Trabalho e Educação na Saúde: o estado da 

arte no campo da Saúde Coletiva. In: Saúde Coletiva: teoria e prática. PAIM, J. S. / 

ALMEIDA FILHO, N. A. (org.). 1. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. p 611. 

http://www.ige.unicamp.br/site/aulas/138/METODOLOGIA_DE_ANALISE_DE_POLITICAS_PUBLICAS_DAGNINO.pdf
http://www.ige.unicamp.br/site/aulas/138/METODOLOGIA_DE_ANALISE_DE_POLITICAS_PUBLICAS_DAGNINO.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6135/tde-28102010-160357/pt-br.php


59 

 

PINTO, I. C. M.; TEIXEIRA, C. F. Formulação da Política de Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde: o caso da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, Brasil, 2007-2008. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 27(9):1777-1788, set, 2011. 

 

PINTO, I. C. M. Ascensão e queda de uma questão na agenda governamental: o caso das 

Organizações Sociais da Saúde na Bahia. Tese (Doutorado) – Núcleo de Pós-Graduação em 

Administração, da Universidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA, 2004. 238 p. 

 

SILVA, P. L. B.; MELO, M. A. B. O Processo de Implementação de Políticas Públicas no 

Brasil: características e determinantes da avaliação de programas e projetos. Núcleo de 

 Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 Caderno No. 48, 2009. 

 

SILVA, S. H.; LUIZA, V. L. A implementação da assistência farmacêutica básica no nível 

municipal do Estado do Rio de Janeiro na perspectiva de atores relevantes. Dissertação 

(Mestrado) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Rio de Janeiro, 2011. 124 p. 

 

VIANA, A. L. d´Á.; BAPTISTA, T. W. F. Análise de Políticas de Saúde. In: Giovanella L. et 

al. (orgs.). Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ANEXO 1 

  

  

 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  

 Como se deu o processo de discussão acerca das ações previstas na PGTES? 

 Para você, o documento da política é um instrumento gerencial, ou seja, tem clareza do 

documento da política quanto aos objetivos, metas e direção? 

 Foi feita análise de viabilidade para cada ação listada na política? Ou seja, foram 

considerados para cada ação os recursos necessários à sua implementação? 

 Quais obstáculos encontrados no processo de implementação da ação X contida na 

PGTES? 

 Quais facilidades encontradas no processo de implementação da ação X contida na 

PGTES? 

 Por que as linhas de ação da PGTES foram alteradas no decorrer do processo de 

implementação? 

 As ações previstas foram realizadas?  As metas definidas foram alcançadas? 

 Se não, por quê?  

 Quais foram os impedimentos que você identifica para as ações acontecerem? 

 Como se dá o processo de monitoramento e acompanhamento das ações implementadas? 

 Quais principais avanços ou mudanças ocorridas com a implementação da PGTES na 

Bahia? 

  

 *As entrevistas foram realizadas com planilha de ações desenvolvidas por cada diretoria 

da SUPERH, a fim de relacionar questões específicas considerando local de trabalho e 

envolvimento de cada participante. 
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ANEXO 2 

 

Quadro 1 – Componentes e Ações Estratégicas da Política Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia, 2011. 

REGIONALIZAÇÃO E 

DESCENTRALIZAÇÃO 

DA POLÍTICA DE 

GESTÃO DO TRABALHO 

E DA EDUCAÇÃO NA 

SAÚDE  

CONSOLIDAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO 

NA SAÚDE 

CONSOLIDAÇÃO DA 

GESTÃO DO 

TRABALHO EM SAÚDE 

GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

PARA A GESTÃO DO TRABALHO 

E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

DESENVOLVIMENTO DE 

ESTRATÉGIAS DE 

COMUNICAÇÃO 

  

 

Consolidação da Rede de 

Integração Educação-

Trabalho na Saúde: 

- Implementação dos 

Núcleos de Gestão do 

Trabalho e Educação na 

Saúde (NUGETS) 

- Fortalecimento da 

Comissão Estadual de 

Integração Ensino-Serviço 

(CIES Estadual) 

- Implantação das Comissões 

de Integração Ensino Serviço 

(CIES) Microrregionais, 

vinculadas aos Colegiados 

de Gestão Microrregionais 

(CGMR) e Comissões 

Intergestores Regionais 

Mapeamento das 

necessidades de 

formação de 

trabalhadores do e 

para o SUS-BA 

Implementação dos Núcleos 

de Gestão da Educação e do 

Trabalho em Saúde 

– NUGETS nas unidades da 

SESAB 

Desenvolvimento do SIGTES, 

articulado ao Sistema de 

Informação de Recursos Humanos 

do Estado da Bahia – SIRH 

Promoção de processos de 

comunicação em rede da 

Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde no SUS-

BA 
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(CIR) 

Implementação do Apoio 

Institucional enquanto 

estratégia para 

regionalização das ações 

Ordenamento da 

formação dos 

trabalhadores do 

SUS-BA, com 

ênfase na 

humanização das 

práticas em saúde, 

na inclusão social e 

afirmação de 

direitos 

Implementação da Política 

Estadual de Humanização, 

em consonância com 

a Política Nacional no âmbito 

do SUS Bahia 

Descentralização da gestão do 

SIRH para os NUGTES, a fim de 

subsidiar o planejamento e os 

processos decisórios na gestão do 

trabalho e da educação na saúde 

Elaboração e implementação, 

de forma participativa e 

descentralizada, do Projeto de 

Comunicação Institucional 

para a Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde 

Qualificação de gestores e 

trabalhadores para 

consolidação da PEGTES 

Reorientação da 

formação graduada 

dos profissionais de 

saúde 

Implementação de ações 

voltadas para a 

desprecarização dos vínculos 

e condições de trabalho no 

SUS-BA 

Construção de redes informatizadas Elaboração de agendas 

compartilhadas para 

potencializar as ações e 

atribuições concernentes à 

Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde 

Implementação de processos 

formativos regionalizados 

Ampliação da 

oferta e do acesso 

às ações de 

educação na saúde, 

utilizando 

tecnologias, 

ferramentas de 

educação a 

distância e 

implantação de 

novas unidades 

descentralizadas 

para formação 

técnica 

Implementação do Programa 

de Atenção Integral à Saúde 

do Trabalhador da SESAB 

Qualificação/customização de 

banco de dados, do SIRH e geração 

da informação 

Estímulo aos NUGTES para a 

disseminação de informações 

acerca da Gestão do Trabalho 

e Educação na Saúde 

Fomento à criação de 

espaços de negociação 

permanente nas instâncias 

Articulação dos 

diversos atores e 

suas necessidades 

Planejamento de concursos 

públicos para preenchimento 

dos postos de trabalho 

Ambientação e gestão de 

equipamentos dos NUGTES 
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regionais/ locais do SUS-BA para fortalecimento 

das instâncias 

colegiadas 

 Desenvolvimento 

de processos 

educativos voltados 

para o 

fortalecimento da 

participação e 

controle social 

Qualificação de gestores e 

trabalhadores objetivando 

desenvolver competências 

para operacionalizar a gestão 

do trabalho no SUS-BA 

Educação permanente para os 

trabalhadores e gestores para 

manuseio e utilização adequada do 

SIRH, SRH, SIAD e SIGTES 

 

 Estimulação de 

processos 

educativos nas 

instituições para 

efetivação da 

educação 

permanente em 

saúde e valorização 

do trabalhador 

Revisão e implementação do 

PCCV – Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos 

Qualificação dos trabalhadores dos 

NUGTES para utilização de 

tecnologias de informação e 

comunicação 

 

 Formação de 

trabalhadores em 

áreas estratégicas 

para a promoção da 

saúde 

Implementação do Programa 

Estadual de Avaliação de 

Desempenho 

Implantação de processos de 

monitoramento e avaliação da 

PEGTES 

 

 Promoção da 

produção de 

conhecimento e 

desenvolvimento 

de estudos e 

pesquisas no SUS – 

BA 

Dimensionamento da força de 

trabalho da SESAB 

Desenvolvimento de modelo lógico 

da PEGTES, instrumentos, 

indicadores e parâmetros 

 

 Planejamento, 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Gerenciamento de processos 

relativos à vida funcional dos 

trabalhadores da SESAB, 

Constituição de Sala de Situação da 

Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde - SGTES 
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de educação 

permanente em 

saúde 

garantindo a observância de 

seus direitos trabalhistas e 

monitorando o cumprimento 

dos seus deveres 

  Instituição do Plano Estadual 

de Educação para 

desenvolvimento das 

carreiras dos trabalhadores de 

saúde 

Publicização das informações da 

GTES 

 

  Incorporação de tecnologias 

educacionais para 

socialização de experiências 

de gestão do trabalho 
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Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde na Bahia”, de autoria da mestranda 

Priscilla Azevedo Souza. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo de 

implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Estado da 

Bahia, no período de 2008 a 2012. Você terá a garantia de receber esclarecimentos sobre 

qualquer dúvida relacionada à pesquisa, bem como sobre o formulário que responderá. Sua 

participação nessa pesquisa não é obrigatória e você tem liberdade de escolher participar ou 

não, ou desistir em qualquer fase desta pesquisa, assim como não responder questões caso se 
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quanto às informações confidenciais. Caso você tenha dúvidas sobre a pesquisa que não 

constam no TCLE, e caso se considera prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, você 

pode entrar em contato com a pesquisadora. Dessa forma, se você concorda em participar da 

pesquisa como consta nas explicações e orientações acima, coloque seu nome no local 

indicado abaixo. Desde já, agradecemos a sua colaboração e solicitamos a sua assinatura de 

autorização neste termo, que será também assinado pela pesquisadora responsável em duas 

vias, sendo que uma ficará com você e outra com a pesquisadora.  
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