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INTRODUÇÃO

Belo Horizonte/BH, município localizado na região central do Estado de Minas

Gerais, tem área geográfica de 331 km², com população de cerca de dois milhões e

quatrocentos mil (2.400.000) e tem gestão plena do SUS municipal desde 1994.

Os serviços e unidades de saúde de BH estão distribuídos em base territorial, com

divisão administrativa organizada em nove Distritos Sanitários, correspondendo ao espaço

geográfico, populacional e administrativo das nove regiões da organização territorial do

Município (mapa 1).

Quadro 1 - Distribuição das unidades próprias do SUS- BH, segundo tipologia – Dezembro 2010

Fonte: Relatório Anual de Gestão/2008

MAPA 1 – Regiões Administrativas de Belo Horizonte
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O eixo estruturador da rede de atenção do SUS/BH é a Atenção Primária,

implicando em um conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e coletivo,

dirigidas a populações de territórios definidos, envolvendo a promoção, prevenção,

vigilância da saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação. A Atenção Primária em Belo

Horizonte é baseada na Estratégia Saúde da Família/ESF, preconizada pelo Ministério da

Saúde, para reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação

de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. A estratégia Saúde da Família

já cobre mais de 75% da população, nas 147 Unidades Básicas/UBS, que agregam 539

Equipes de Saúde da Família (ESFs), 246 Equipes de Saúde Bucal (ESBs), 58 Equipes de

Saúde Mental (ESMs) e 48 pólos dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASFs)

(SAÚDE, 2011).

Em relação à força de trabalho, em dezembro/2010 a SMSA contava com   18.669

postos de trabalho , distribuídos conforme demonstrado na Tabela 1. No ano referido houve

ampliação do quantitativo de pessoal, em relação ao ano de 2009 (17.918 postos de trabalho

em dezembro/2009), com o objetivo de estabilizar as equipes de trabalho (SAÚDE, 2011).

Tabela 1- Quantitativo dos postos de trabalho da SMSA-BH por vínculo empregatício- dezembro de 2009 e
dezembro de 2010
TIPO DE VÍNCULO QUANTIDADE EM

DEZ/09
% EM DEZ/09 QUANTIDADE EM

DEZ/10
% EM DEZ/10

PBH / Estatutário 9.033 50,41 9.158 49,1
Municipalizado 1.196 6,67 1.177 6,3
Contrato 1.689 9,43 2.229 11,9
PBH / CLT 3.501 19,54 3.756 20,1
Terceirizados 2.382 13,29 2.224 11,9
Convênio / outros 117 0,65 125 0,7

TOTAL 17.918 100,00 18.669 100,00

O planejamento dos quadros de pessoal na SMSA implica em saber quantos, de

quais categorias e com que competências/habilidades serão necessários para cada unidade,

em cada nível da rede de atenção, de acordo com as características locais. Implica também

assegurar distribuição mais eqüitativa para garantir os meios para a  prestação de serviços

de saúde com eficiência e qualidade.

Essa premissa impõe à Gerência de Gestão do Trabalho e Educação em

Saúde/GGTE a utilização de ferramentas e estratégias gerenciais que, além de estimar o
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quantitativo de pessoal necessário para desempenho das funções prioritárias para a rede,

permita a análise da evolução da força de trabalho e a efetivação de estratégias de

recrutamento, seleção, capacitação e composição/recomposição.

Em 2008 a Gerência de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde/GGTE, procedeu

a estudo do quadro de administrativos das Unidades Básicas de Saúde/UBS (GGTE, 2008).

Nesse estudo, as UBS foram classificadas numa relação entre tamanho da unidade

(pequeno, médio e grande porte) e o total de horas de administrativos (Auxiliares de

Escritório e Estagiários) necessários ao seu funcionamento (16, 24 ou 32 horas por dia),

chegando-se a um quantitativo ideal de horas por unidade. Considerando-se o déficit entre

o quantitativo ideal de horas e o que existia naquele momento, iniciou-se um movimento de

redistribuição desses trabalhadores e dos estagiários, verificando as peculiaridades de cada

Unidade Básica de Saúde, em seus respectivos Distritos Sanitários.

A partir de 2009 a rede de serviços da SMSA passou por processo de expansão

configurado, destacando-se:

• Aumento do número de Unidades Básicas (Centros de Saúde), passando de 145

em dezembro 2008 (SAÚDE, 2009) para 147 em dezembro/2010 (SAÚDE,

2011).

• Aumento do número de equipes de saúde da família de 513 em 2008 (SAÚDE,

2009) para 539 em dezembro/2010 (SAÚDE, 2011).

• Aumento do número de equipes de saúde bucal de 236 em dezembro de 2009

(SAÚDE,2009) para 246 em dezembro/2010 (SAÚDE, 2011).

Consequentemente, o quadro de trabalhadores administrativos e a distribuição

desses postos de trabalho definidos no estudo de 2008 teve que ser revisto para garantir o

suporte necessário ao gerenciamento de unidades e serviços, viabilizando as ações de

atendimento às necessidades de saúde da população.

As atividades administrativas de suporte ao gerenciamento dessas unidades  são

executadas por trabalhadores de vínculo efetivo municipal (PBH), estadual ou federal,

sendo esses dois últimos vínculos decorrentes da cessão de pessoal por meio do mecanismo
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conhecido como ‘municipalização’. Além desses, em virtude do tamanho da rede municipal

de saúde em BH e da natureza dos serviços prestados, a SMSA tem autorização para

manutenção de convênio de cooperação mútua com a Associação Municipal de Assistência

Social/AMAS, instituição sem fins lucrativos. Atualmente o quadro de administrativos do

convênio com a AMAS tem autorizadas 944 vagas para cargos de Assistente de Controle

Administrativo.

O presente documento apresenta os resultados da revisão dos quadros de pessoal

com função administrativa das Unidades Básicas de Saúde/UBS dos nove Distritos

Sanitários e a proposta de redimensionamento desses quadros, com definição de

referenciais técnicos e sistematização de indicadores para futuros movimentos de

dimensionamento e redimensionamento desses postos de trabalho no âmbito da Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

OBJETIVO GERAL:

Estabelecer indicadores gerais e específicos para o dimensionamento dos postos de trabalho

relacionados a funções administrativas na SMSA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Estabelecer referenciais para o processo de planejamento, organização e definição do

quantitativo de pessoal administrativo necessário em unidades de básicas de saúde;

• Sistematizar uma metodologia de dimensionamento dos postos de trabalho relacionados

a funções administrativas;

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Para a revisão do quadro atual de administrativos da Unidades Básicas de

Saúde/UBS, foi constituído um grupo de trabalho composto pelas gerentes de Gestão

Regional do Trabalho/GERGETR dos Distritos Barreiro, Norte e Pampulha, um técnico da
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GGTE, sob coordenação da Gerente da GGTE. Esse grupo analisou a situação atual da

distribuição dos postos de trabalho de trabalhadores em funções administrativas, com o

objetivo de apresentar proposta de dimensionamento e redimensionamento do quadro de

administrativos das UBS da SMSA.

Na fase de levantamento da situação atual, foram reaplicados os seguintes

indicadores utilizados em 2008 (ANEXO 1):

- População adscrita

- Número de Equipes de Saúde da Família

- Total de profissionais lotados em cada Unidade de Saúde

- Presença de Equipes de Saúde Mental

- Existência ou não de anexo à Unidade

Em decorrência dos processos de integração ensino-serviço em desenvolvimento na

rede de serviços da SMSA, foi incluído o indicador presença ou não de estagiários dos

cursos técnicos e graduação da área da saúde  ou de residentes, com orientação de

inclusão daqueles que geram atendimento/produção.

O levantamento do quadro de profissionais em funções administrativas na Atenção

Primária, foi efetuado coletando-se dados referentes à composição atual do quadro de

administrativos em cada UBS (ANEXOS 2 e 3). Nessa fase de levantamento, foram

considerados como critérios a serem avaliados: os tipos de vínculo dos profissionais

(efetivos PBH, municipalizados estaduais ou federais, terceirizados); a descrição de

atividades administrativas; carga horária necessária para execução das atividades definidas

como administrativas; total de população da área de abrangência da unidade; número de

equipes que saúde da família vinculadas à unidade; quantitativo de profissionais lotados na

unidade,  além das readaptações funcionais provisórias ou definitivas, conforme laudos da

Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica/GSPM, integrante da estrutura da

Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos.
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As atividades administrativas foram descritas a partir de informações obtidas das

Gerências Regionais de Gestão do Trabalho/GERGTR dos nove Distritos Sanitários,

agrupadas nas seguintes áreas: recepção, marcação de consultas, sistema de informação,

apoio à gerência, almoxarifado e  farmácia. Também foram descritas as atividades de

estagiários oriundos do Programa de Estágios da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos

Humanos/SMARH, integrante da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte.

Os indicadores foram ponderados para cada unidade de acordo com a situação

demonstrada nos levantamentos, considerando os seguintes fatores:

- critérios de classificação (P, M ou G), combinando  horas de trabalho

necessárias para as tarefas/atividades administrativas e periodicidade da

execução (diárias, semanais, mensais ou variáveis);

- total de população adscrita (baseada no censo IBGE/2000);

- número de equipes de saúde da família/ESF;

- total de profissionais lotados na unidade;

- existência de Equipe de Saúde Mental/ESM;

- presença de residentes ou estágio curricular;

- existência de Anexo;

- somatório de horas de administrativo existente (vínculos

PBH/municipalizados/terceirizados + servidores com situações funcionais

especiais (readaptação funcional, desvio de função ou atendentes de

enfermagem) + estagiários SMARH (estágio remunerado) 1

O Quadro 1 apresenta os critérios utilizados para a avaliar as unidades básicas de

saúde. Como porte da unidade entende-se a capacidade de ofertar serviços à população da

área geográfica em seu entorno, de acordo com o grau de complexidade dos serviços que

lhe competem no respectivo nível de inserção no sistema de saúde, aliado ao quantitativo

de profissionais com conhecimentos específicos sobre os serviços a serem prestados nesse

                                                          
1 Nas situações funcionais especiais/SFE foi definido que a carga horária do trabalhador com limitação funcional que
prejudique o desempenho pleno das atribuições administrativas (readaptação definitiva ou provisória e desvio de função)
será considerada pela metade.
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nível do sistema ( SALA, 2006).  Os indicadores foram estabelecidos em faixas de valores

para permitir flexibilidade em caso de ocorrências tais como mudança na área de

abrangência, alteração de número de equipes ou do número de profissionais lotados na

unidade.

Para estimar as horas de pessoal administrativo necessárias, foi realizada análise

do conjunto de atividades atribuídas do pessoal administrativo, agrupando-as em seis áreas:

recepção, marcação de consultas, sistema de informação, apoio à gerência, almoxarifado e

farmácia.  Essas atividades foram analisadas com base no tempo médio gasto para sua

execução por um profissional com jornada diária de 8 horas e classificadas de acordo com a

periodicidade da realização em diária, semanal, mensal ou variável

Os indicadores de presença de equipe de saúde mental, de estagiários e residentes e

existência de Anexo à unidade, foram utilizados como fatores qualitativos de análise na

ponderação dos critérios para classificação.

Ao final, as UBS foram classificadas por meio da análise comparativa dos

indicadores e horas de serviço administrativo, definindo-se o respectivo porte, para efeito

de dimensionamento do respectivo quadro de pessoal administrativo .

Quadro 1 – Critérios para classificação das UBS para dimensionamento de trabalhadores em funções
administrativas

INDICADORES

CLASSIFICAÇÃO

(porte da Unidade)

HORAS  DE
PESSOAL

ADMINISTRATIVO
NECESSÁRIAS

POPULAÇÃO
ADSCRITA Nº ESF

TOTAL
PROFISSIONAIS

lotados

ESM
 S? N?

Presença de
estagiários e
Residentes

S?  N?

ANEXO ?
 S? N?

P 20 a 27 2.000 a 10.000 1 ou 2 20 a 40

M 28 a 35 10.001 a 20.000 3 ou 4 41 a 70

G
Acima de 36

Acima de
20.001

Mais de
5

Acima de 71
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RESULTADOS

Em relação aos quantitativos de unidades por critério de classificação (porte), foram

identificadas  13 Unidades Básicas de Saúde classificadas como pequeno porte (P), 90

como médio porte (M) e 44 como grande porte (G), conforme discriminado no Quadro 2.

Constata-se que, de acordo com os critérios de classificação adotados para este estudo,  a

maioria das unidades básicas é de porte médio (61% das 147 UBS), necessitando de ajuste

do quadro de trabalhadores administrativos para garantia da organização dos serviços de

suporte à unidade durante as 12 horas diárias de funcionamento, exigindo a presença de

administrativo em carga horária projetada com duração entre 28 e 35 horas/dia.

Quadro 2 – Total de  Unidades Básicas por indicador de PORTE
N° UNIDADES POR INDICADOR DE PORTE

DISTRITO
TOTAL DE
UNIDADES
BÁSICAS P M G

Barreiro 20 0 12 8
Centro-Sul 12 1 10 1
Leste 14 0 7 7
Nordeste 21 7 9 5
Noroeste 21 2 14 5
Norte 19 1 16 2
Oeste 15 2 10 3
Pampulha 9 0 6 3
Venda Nova 16 0 6 10
TOTAL 147 13 90 44

A utilização dos critérios de classificação e dos indicadores por faixa de valores

apresentados no Quadro  permitirá a reclassificação da unidade sempre que houver

alteração nos quantitativos de população, número de equipes de saúde da família ou de

profissionais lotados na UBS, para os efeitos de redimensionamento das funções

administrativas.

A análise dos quantitativos de horas de trabalho das funções administrativas

existentes nas unidades enfocadas nesse estudo, aponta a necessidade de ajuste entre

valores existentes e o quantitativo necessário ao pleno desempenho dessas funções. Esse

resultado combina  o total de horas existentes no momento do levantamento de dados,
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considerando o somatório das horas de trabalho dos terceirizados (oriundos de convênio

com a Associação Municipal de Assistência Social/AMAS)  e de efetivos (PBH e

‘municipalizados’).

A jornada de trabalhadores em situação funcional especial foi computada pela

metade, em razão da limitação de exercício pleno das funções laborais. Dos nove Distritos

Sanitários, oito necessitam de aporte de trabalhadores administrativos para chegarem ao

quantitativo adequado. Tal medida se justifica em razão da natureza dessas situações,

determinadas de modo geral por adoecimento/sofrimento no trabalho, gerando por

conseqüência, recomendações médicas de afastamento das funções do cargo ou restrições

no desempenho.

Em decorrência do tamanho da rede de serviços de saúde é imprescindível que a

SMSA mantenha um quadro de pessoal administrativo que garanta suporte a atividades de

apoio às gerências e equipes de trabalho.  Como o meio utilizado pelo Município para

complementação do quadro de administrativos da SMSA é o convênio com a AMAS, o

estudo apontou a necessidade de mudança no instrumento jurídico correspondente para

criar nele a possibilidade de ajuste dos postos de trabalho em razão de afastamentos

temporários. No ajustamento do Convênio é recomendável estabelecer um índice de

segurança técnica que permita a continuidade da prestação de serviços quando da

ocorrência de licenças de saúde e maternidade, participação em eventos de educação,

folgas, descanso semanal e férias. O convênio precisa ser aditado de modo a prever

possibilidade de ajustamento do quantitativo de trabalhadores para situações de faltas,

licenças, afastamentos legais, considerando uma proporcionalidade dos indicadores de cada

Distrito. O índice de segurança técnica (IVS) é um percentual a ser acrescido ao

quantitativo dimensionado, cujo cálculo combina o total estimado de horas-reais

trabalhadas (jornada efetivamente cumprida pelo trabalhador em uma semana de 5 dias de

trabalho) com a taxa de absenteísmo decorrente de faltas, licenças e ausências do

trabalhador em razão de folgas, férias e participação em atividade de educação (SALA,

2006).   Se aplicarmos os mesmos  indicadores expostos no documento Parâmetros para o

Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Hospitais Gerais (SALA,
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2006), utilizando as informações pertinentes ao município de Belo Horizonte, poderemos

estimar o valor do IVS para dimensionamento do quadro de administrativos da SMSA,

ainda que alguns cálculos resultem de inferências baseadas em informações previsíveis

obtidas da legislação em vigor.

CONCLUSÃO

Podemos considerar que os objetivos desse estudo foram alcançados, posto que

foram estabelecidos indicadores gerais e específicos para o dimensionamento dos postos de

trabalho relacionados a funções administrativas na SMSA.

Os resultados obtidos indicam que é viável a aplicação dos mesmos indicadores e

critérios no dimensionamento desses postos de trabalho em outros níveis do sistema de

saúde. Essa idéia já está sendo materializada para as unidades da rede secundária,

iniciando-se o estudo pelos Centros de Especialidade Médica, os CEM.

Espera-se que a continuidade do trabalho, o monitoramento dos resultados e a

sistematização da metodologia aplicada permitam estabelecer referenciais para o processo

de planejamento, organização e dimensionamento do quantitativo de pessoal na Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
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ANEXO 1

DIMENSIONAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO ADMINISTRATI VOS (1)

CONSOLIDADO DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS UBS (2 )

DISTRITO:

UBS POPULAÇÃO
ADSCRITA (3) Nº ESF TOTAL PROF

ESM
S?
N?

Presença de
estagiários e

Residentes  S?
N? (4)

ANEXO ?
S? N?

CLASSIF. (5) HORAS ADM.
EXISTENTE

HORAS
SITUAÇÃO
ESPEC. (6)

INCREMENTO

TOTAL

(1) Considera AMAS, efetivos PBH, municipalizados; (2) foram utilizados indicadores considerados determinantes da atividade administrativa de uma UBS; (3) baseada no censo
2000; (4) registrados apenas aqueles que geram atendimento/produção; (5) adotada classificação em letras (A=24h, B=32h,C=40h) que indicam quantitativo de horas de
trabalhadores administrativos de acordo com os indicadores determinantes da atividade administrativa da UBS; (6) presença de trabalhadores em função administrativa com
limitação definida por readaptação funcional, desvio de função por recomendação médica ou atendente de enfermagem.



13

ANEXO 2
Planilha 1 - Composição Atual Quadro de Administrat ivo - Unidade:                                                 GERSA:

  Horário de Funcionamento:                                    Assinatura Gerente/Carimbo: ........... .................................... - Data:
......../......../........

Nome do(a) Servidor(a) Categoria BM/MASP/
SIAPE/

MATRICULA

Vínculo Carga
Horária

Horário de
Trabalho

Observações/Atividades Desenvolvidas
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ANEXO 3

Planilha 2 - Situações Funcionais Especiais (SFE) -  Unidade: ......................................... ................................................. - GERSA:
............................................

Horário de Funcionamento: ......................... ........................... - Assinatura Gerente/Ca rimbo: ............................................ ........................... - Data:
......./......./.......

SFE: (1) Readaptação Funcional Definitiva; (2) Read aptação Funcional Provisória; (3) Desvio de Função;  (4) Atendente Enfermagem

Nome do(a) Servidor(a) BM/MASP/
SIAPE/

MATRICULA

Categoria Vinculo Horário de
Trabalho

Carga Horária SFE  Nº (   ) Atividades Desenvolvidas


