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1 INTRODUÇÃO 

 
Realizar um estudo sobre dimensionamento da força de trabalho na 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN que tenhacomo finalidade subsidiar 
a área de gestão de pessoas no planejamento e decisões quanto a provimento, 
lotação e movimentação dos trabalhadores nas unidades da rede municipal de 
saúde se constituiu num dos primeiros atos da atual gestão, cuja decisão 
pautou-se no entendimento de que os trabalhadores da saúde são elementos 
estratégicos no processo de sustentação do Sistema Único de Saúde − SUS 
eque qualquer ação voltada para a área de gestão de pessoas 
necessariamente deve levar em conta as informações sobre seu contingente 
de trabalhadores, sobretudo pela dinamicidade e subjetividades presentes nas 
relações sociais de trabalho. 
 Vale considerar que um fator preponderante que impulsionou a 
realização do estudo foi a iminência da necessidade de realização de um 
concurso público para a área. Nesse sentido, buscou-se, através do 
dimensionamento de pessoas sistematizar, informações para manter um banco 
de dados atualizado sobre a força de trabalho contendo a distribuição por 
serviço, identificação das categorias profissionais, previsão de aposentadorias 
e a quantificação dos trabalhadores (déficit e superávit) que viesse fornecer 
elementos ao planejamento do referido concurso público, bem como subsidiar 
outras ações para a área. 
 
2RELATO DA EXPERIÊNCIA 
 
2.1 Características do Processo Adotado  
 
 Para dar concretude ao estudo, foi criado o Grupo de Trabalho do 
Dimensionamento (GT-Dimensionamento), formado por cinco profissionais da 
própria Secretaria com perfil técnico para o trabalho, reconhecida experiência 
na área de gestão de pessoas e conhecimento sobre os Serviços da Rede 
Assistencial. 
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 O tempo delimitado para a realização do trabalho foi de seis meses e o 
GT/Dimensionamento, ao assumir o processo, definiu como metodologia a 
realização de um estudo descritivo/exploratório com abordagem quanti-
qualitativa, utilizando como instrumental de coleta de informações vários 
recursos metodológicos, a saber: construção e aplicação de questionários, 
entrevista, visitas técnicas, reuniões, exposições dialogadas e a pesquisa 
documental. Na definição do público participante da ação foram considerados 
todos os trabalhadores (efetivos, cedidos e terceirizado) lotados na SMS. No 
que diz respeito às fontes de informações o GT- Dimensionamento fez uso de 
uma vasta literatura sobre legislação e política de gestão de pessoas, 
parâmetros (conforme demonstrado no quadro abaixo) e indicadores quanti-
qualitativos de recursos humanos no setor saúde, Normas Técnicas e Portarias 
Ministeriais, Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos, dentre outros. 
 
Quadro 1 - Parâmetros gerais para o Dimensionamento da Força de Trabalho. 

ANO VARIÁVEIS 

Número de semana/ano 365 dias 

Dias úteis do ano 52 semanas 

Feriados do ano 225 dias 

Sábados/domingo do ano 16 dias 

Férias 102 dias 

Faltas* 22 dias uteis 

Horas contratuais semanais 20 e 40 horas 

Taxa de natalidade 2,3% 

População a ser assistida Estimativa do IBGE 
Nota: (*) De acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal1   

 
2.2 Ações Desenvolvidas 
 
 Após a definição da metodologia adotada, elaborou-se um Plano de 
Trabalho e com ele os instrumentais de coleta de dados (questionários, tabelas 
e planilhas) utilizados.  
 Nessa etapa do processo a proposta foi socializada e discutida com os 
gestores da SMS (Secretário, Diretores dos Distritos Sanitários, Coordenações 
de Gerências e das Unidades) e para o Conselho Municipal de Saúde. 
Na sequência dos trabalhos foram realizadas as visitas técnicas junto aos 
Serviços da Rede Municipal de Saúde para reconhecimento da estrutura física, 
capacidade instalada e processo de trabalho das equipes, fazendo o 
levantamento do nº de profissionais lotados por unidade e respectivas 
categorias, cargos ocupados e carga horária. Nessa ocasião também ocorreu a 
realização de entrevistas junto a gestores/coordenadores/chefias de setores 
das Unidades de Saúde e por fim a  validação das informações apontadas nos 
questionários e planilhas respondidas pela direção das unidades de saúde. 
 Ao final dessa etapa dos trabalhos contabilizou-se a realização de cinco 
apresentações dos achados preliminares, direcionadas ao Colegiado Gestor da 
SMS de Natal, Diretores de Distritos Sanitários e Unidades, quatros 
apresentações sobre o andamento dos trabalhos junto à Gestão, Conselho 
Municipal de Saúde, Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS e no 
Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN. Foram realizadas ainda setenta e 
cinco visitas técnicas às Unidades de saúde, aplicação de 



noventaquestionários, setenta e cinco entrevistas e quarenta e oito reuniões 
técnicas do GT-Dimensionamento que potencializou esse estudo. 
 Para efeito de compreensão quanto aos fatores que determinaram os 
parâmetros para o dimensionamento da força de trabalho na SMS, foram 
levados em consideração os seguintes aspectos: a) Política de Saúde: O perfil 
das unidades quanto ao modelo assistencial da SMS e os serviços médicos-
assistenciais existentes. O perfil das demandas nas unidades de saúde, o grau 
de integração com outros serviços da rede de saúde e a necessidade de 
cobertura populacional para a área da SMS; b) Política de Pessoal: O Plano de 
Cargos, Carreira e Vencimentos, a política salarial existente, a Jornada de 
trabalho semanal, o período de férias regulamentares, feriados oficiais, 
absenteísmo (falta, licença e outros); diferenciação de turnos por setores de 
trabalho; Valorização e promoção de pessoal; Grau de capacitação do pessoal; 
Método e organização do trabalho e os Benefícios legais; c) Grau de 
complexidade e Natureza do Serviço, área total construída, capacidade física 
de operação, planta física; tecnologias incorporadas, estrutura organizacional e 
qualidade da assistência a ser prestada. Já os parâmetros utilizados foram os 
instituídos pelo ministério da saúde, pelos conselhos profissionais e também 
pelas resoluções e portarias instituídas pela SMS. 
 
2.3 Potencial da Iniciativa 
 
 O dimensionamento de pessoal baseado em parâmetros e indicadores 
determinantes do modelo assistencial como: a política de saúde e de pessoal, 
o grau de complexidade, o porte e o perfil das Unidades, superou as 
expectativas iniciais de ser apenas um banco de dados sobre a força de 
trabalho da SMS com vista a estabelecer vagas para concurso público. Numa 
aproximação preliminar já se percebe a potência desse estudo quando utilizado 
como uma ferramenta de gestão. Muito mais que um banco de dados o estudo 
oferece um diagnóstico situacional contendo dados, informações e subsídios 
que identificam os processos de trabalho das equipes, o tipo de assistência 
prestada à população, a taxa de cobertura dos serviços, a capacidade física 
instalada das unidades, as demandas de educação permanente para qualificar 
o quadro de gestores e trabalhadores, entre outros. 
 
2.4 Caráter Multiplicador 
 
 Por se tratar de uma experiência com grande potencial transformador 
nas relações de trabalho na área da saúde, o dimensionamento da força de 
trabalho assume um papel relevante passando a se configurar como subsídio e 
informação importantes para a tomada de decisão, planejamento e formulação 
de políticas para a gestão de pessoas, tornando-a assim uma experiência com 
forte caráter multiplicador.  Nesse sentido, para que ocorra a necessária 
continuidade dessa importante iniciativa, a SMS de Natal deve garantir os 
mecanismos necessários à retroalimentação das informações o que exige, por 
sua vez, a construção de um eficiente sistema informatizado e um maior 
investimento em educação permanente para os trabalhadores responsáveis 
pela condução dos trabalhos do dimensionamento. Quanto à construção do 
referido sistema de informação a SMS, através do GT-Dimensionamento, já 
está mobilizando e articulando esforços junto ao setor de informática. Portanto, 



o estudo apontou um diagnóstico bem delineado sobre a força de trabalho e 
suas imbricações com as demais áreas e políticas do SUS, o que possibilita a 
utilização dessas informações para orientar a formulação de políticas para a 
gestão. 
 O tempo delimitado para a realização do trabalho foi de seis meses e o 
GT/Dimensionamento, ao assumir o processo, definiu como metodologia a 
realização de um estudo descritivo/exploratório com abordagem quanti-
qualitativa, utilizando como instrumental de coleta de informações vários 
recursos metodológicos, a saber: construção e aplicação de questionários, 
entrevista, visitas técnicas, reuniões, exposições dialogadas e a pesquisa 
documental. Na definição do público participante da ação foram considerados 
todos os trabalhadores (efetivos, cedidos e terceirizado) lotados na SMS. No 
que diz respeito às fontes de informações o GT- Dimensionamento fez uso de 
uma vasta literatura sobre legislação e política de gestão de pessoas, 
parâmetros e indicadores quanti-qualitativos de recursos humanos no setor 
saúde, as Portarias Ministeriais 2.488/2011² e 256/2013³, Plano de Cargo, 
Carreira e Vencimentos da SMS/Natal (Lei 120/2013)4, dentre outros. 
 
2.2 Ações Desenvolvidas 
 
 Após a definição da metodologia adotada, elaborou-se um Plano de 
Trabalho e com ele os instrumentais de coleta de dados (questionários, tabelas 
e planilhas) utilizados.  
 Nessa etapa do processo a proposta foi socializada e discutida com os 
gestores da SMS (Secretário, Diretores dos Distritos Sanitários, Coordenações 
de Gerências e das Unidades) e para o Conselho Municipal de Saúde. 
Na sequência dos trabalhos foram realizadas as visitas técnicas junto aos 
Serviços da Rede Municipal de Saúdepara reconhecimento da estrutura física, 
capacidade instalada e processo de trabalho das equipes, fazendo o 
levantamento do nº de profissionais lotados por unidade e respectivas 
categorias, cargos ocupados e carga horária. Nessa ocasião também ocorreu a 
realização de entrevistas junto a gestores/coordenadores/chefias de setores 
das Unidades de Saúde e por fim a  validação das informações apontadas nos 
questionários e planilhas respondidas pela direção das unidades de saúde. 
 Ao final dessa etapa dos trabalhos contabilizou-se a realização de cinco 
apresentações dos achados preliminares, direcionadas ao Colegiado Gestor da 
SMS de Natal, Diretores de Distritos Sanitários e Unidades, quatros 
apresentações sobre o andamento dos trabalhos junto à Gestão, Conselho 
Municipal de Saúde, Mesa Municipal de Negociação Permanente do SUS e no 
Fórum em Defesa da Saúde Pública do RN. Foram realizadas ainda setenta e 
cinco visitas técnicas às Unidades de saúde, aplicação de noventa 
questionários, setenta e cinco entrevistas e quarenta e oito reuniões técnicas 
do GT-Dimensionamento que potencializou esse estudo. 
 Para efeito de compreensão quanto aos fatores que determinaram os 
parâmetros para o dimensionamento da força de trabalho na SMS, foram 
levados em consideração os seguintes aspectos: a) Política de Saúde: O perfil 
das unidades quanto ao modelo assistencial da SMS e os serviços médicos-
assistenciais existentes. O perfil das demandas nas unidades de saúde, o grau 
de integração com outros serviços da rede de saúde e a necessidade de 
cobertura populacional para a área da SMS; b) Política de Pessoal: O Plano de 



Cargos, Carreira e Vencimentos-PCCV4, a política salarial existente, a Jornada 
de trabalho semanal, o período de férias regulamentares, feriados oficiais, 
absenteísmo (falta, licença e outros); diferenciação de turnos por setores de 
trabalho; Valorização e promoção de pessoal; Grau de capacitação do pessoal; 
Método e organização do trabalho e os Benefícios legais; c) Grau de 
complexidade e Natureza do Serviço, área total construída, capacidade física 
de operação, planta física; tecnologias incorporadas, estrutura organizacional e 
qualidade da assistência a ser prestada. Já os parâmetros utilizados foram os 
instituídos pelo ministério da saúde (Brasil, 2003)5  e também pelas portarias 
172/20136 e 398/20117 instituídas pela SMS. 
 
2.3 Potencial da Iniciativa 
 
 O dimensionamento de pessoal baseado em parâmetros e indicadores 
determinantes do modelo assistencial como: a política de saúde e de pessoal, 
o grau de complexidade, o porte e o perfil das Unidades, superou as 
expectativas iniciais de ser apenas um banco de dados sobre a força de 
trabalho da SMS com vista a estabelecer vagas para concurso público. Numa 
aproximação preliminar já se percebe a potência desse estudo quando utilizado 
como uma ferramenta de gestão. Muito mais que um banco de dados o estudo 
oferece um diagnóstico situacional contendo dados, informações e subsídios 
que identificam os processos de trabalho das equipes, o tipo de assistência 
prestada à população, a taxa de cobertura dos serviços, a capacidade física 
instalada das unidades, as demandas de educação permanente para qualificar 
o quadro de gestores e trabalhadores, entre outros. 
 
2.4 Caráter Multiplicador 
 
 Por se tratar de uma experiência com grande potencial transformador 
nas relações de trabalho na área da saúde, o dimensionamento da força de 
trabalho assume um papel relevante passando a se configurar como subsídio e 
informação importantes para a tomada de decisão, planejamento e formulação 
de políticas para a gestão de pessoas, tornando-a assim uma experiência com 
forte caráter multiplicador.  Nesse sentido, para que ocorra a necessária 
continuidade dessa importante iniciativa, a SMS de Natal deve garantir os 
mecanismos necessários à retroalimentação das informações o que exige, por 
sua vez, a construção de um eficiente sistema informatizado e um maior 
investimento em educação permanente para os trabalhadores responsáveis 
pela condução dos trabalhos do dimensionamento. Quanto à construção do 
referido sistema de informação a SMS, através do GT-Dimensionamento, já 
está mobilizando e articulando esforços junto ao setor de informática. Portanto, 
o estudo apontou um diagnóstico bem delineado sobre a força de trabalho e 
suas imbricações com as demais áreas e políticas do SUS, o que possibilita a 
utilização dessas informações para orientar a formulação de políticas para a 
gestão. 
 
3 RESULTADOS  
 
 Considerando os objetivos propostos para a realização do estudo do 
dimensionamento da força de trabalho da SMS, torna-se relevante os 



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

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

 
 Outra situação evidenciada neste estudo e que merece atenção por 
estar diretamente relacionada ao dimensionamento de pessoas diz respeito 
aos desvios de função, nos quais foram identificados 409 trabalhadores 
exercendo funções diferentes daquelas do cargo para o qual foram 
contratados. Além da identificação da inadequada distribuição/lotação dos 
servidores. Sobre isso, algumas medidas de redistribuição já estão sendo 
tomadas, que são: levantamento do número de vagas para o concurso público 
(tabela 02) a fim de atender as necessidades dos serviços existentes e dos que 
serão criados, considerando as variáveis de aposentadoria, devolução de 
cedidos e substituição dos terceirizados; racionalização de recursos públicos 
com a identificação de contratação de pessoal terceirizado (higienização), além 
da real necessidade, reduzindo em 14% o número de higienistas, depois de 
utilizados os parâmetros do dimensionamento.   
 
 
 
Tabela 2- Necessidade de vagas a serem supridas pelo concurso público, 

GNF GNM GNS  NR N %

Estadual             26           610           310           946       14,9 

Federal           133             68             69           270         4,3 

Municipal        1.946        1.049        1.310        4.305       68,0 

Outros vínculos               3               4               7         0,1 

Situação irregular               1             20             11             32         0,5 

PROVAB              -                -               57             57         0,9 

JMT           334              -                -             334         5,3 

INTERFORT             56              -                -               56         0,9 

ENGEPAC              -                 1               5               6         0,1 

COOPMED           295           295         4,7 

NR          21             21         0,3 

TOTAL        2.496        1.751        2.061          21        6.329    100,0 

GRUPO PROFISSIONAL TOTAL
VÍNCULO



segundo cargo, SMS-Natal, 2013 
 

CARGO               Nº 

Grupo Auxiliar de Serviços Gerais - 
GASG 

    
1.323 

Grupo de Nível Médio - GNM 
     

1.510 
Grupo de Nível Superior - 
GNS 

     
74 

Especialista em Saúde 
      

1.757 

Total                 4.664 

Fonte: Construída pelos autores, com base nos dados do Relatório Técnico do Estudo de 

Dimensionamento de Pessoas da SMS, 2013. 

 
 Soma-se a esses achados, o fornecimento de informações consistentes 
sobre a Força de Trabalho da SMS necessárias ao processo de implantação do 
ponto e prontuário eletrônicos e da avaliação de desempenho, bem como 
auxílio na construção de um sistema de informação para o Departamento de 
Gestão de Pessoas; subsídios à gestão na tomada de decisão quanto à política 
salarial, à educação permanente, à realização de concurso público e aos 
processos seletivos simplificados temporários, nas discussões e tomadas de 
decisões na mesa municipal de negociação permanente do SUS.  
 
4 CONCLUSÃO 
 
 O resultado deste trabalho, ao sistematizar, ampliar e qualificar a 
produção do conhecimento sobre a força de trabalho da SMS/Natal, tornou-se 
um importante instrumento de gestão, servindo como estratégia para a tomada 
de decisões nos encaminhamentos de resolução aos problemas relacionados 
ao provimento, distribuição elotação de trabalhadores necessários ao 
desenvolvimento eficiente e de qualidade dos serviços de saúde prestados à 
população. Outro fator importante é que esse estudo possibilitou estabelecer as 
bases para o desenvolvimento de outros estudos relacionados ao planejamento 
e à gestão da SMS. Por fim, esperamos que este estudo se constitua um 
marco de referência para a área da gestão de pessoas por suscitar inúmeras 
reflexões e ações referentes ao fortalecimento da gestão, ampliação e 
qualificação da força de trabalho em saúde contribuindo estrategicamente para 
a qualidade dos serviços e o fortalecimento do SUS, cujo centro são as 
pessoas e o direito à saúde. Este é o desafio para o qual devemos colocar 
braços, corações e mentes. 
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