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Resumo : O presente documento reflete sobre a incorporação de recursos humanos em saúde no
Vale do Taquari. Procuramos demonstrar que o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde ampliou
os postos de trabalho nos municípios, contribuindo para a implantação de ações multiprofissionais,
para a mudança na formação dos profissionais de saúde, bem como dos conceitos de trabalho para os
gestores municipais de saúde.
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Introdução

Ao longo dos últimos anos, uma série de medidas vem permitindo que os muni-
cípios de todo o estado do Rio Grande do Sul ampliem as suas equipes de trabalha-
dores nas secretarias municipais de saúde. Investimentos federais, estaduais e
municipais garantiram o financiamento deste novo contingente que se incorporou
na prática cotidiana das ações e serviços de saúde. Além disso, muitos municípios
incorporaram em suas equipes profissionais até então pouco presentes, como os
psicólogos, os assistentes sociais e os fisioterapeutas, entre outros. No entanto,
cabe avaliar como esses profissionais têm chegado à rede de saúde, qual a sua
acolhida  e como são incorporados nas políticas de saúde. A complexidade do setor
faz da incorporação de pessoal uma parte importante do processo de qualificação
permanente do Sistema Único de Saúde (SUS). O presente artigo relata a evolução
no número de trabalhadores de saúde na região do Vale do Taquari, entre 2000 e
2002, e procura considerar alguns pontos. Não se pretende definitivo, mas sim dar
luz ao debate, à avaliação do fenômeno de incorporação de novos trabalhadores na
rede do SUS.

Incorporação de recursos humanos no SUS

Ao longo dos últimos anos, a área da saúde no Vale do Taquari vem passando
por um incremento qualitativo importante. Ao tempo em que analisamos os indica-
dores gerais de saúde da população, percebemos claramente uma maior qualidade
de vida, refletida, por exemplo, pela queda contínua do Coeficiente de Mortalidade
Infantil. A região do Vale do Taquari vem desenvolvendo uma série de iniciativas
que permitem prever ainda mais progressos.
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O Centro Universitário Vale do Taquari  de Ensino Superior (Univates), pode-
mos afirmar, está engajado positivamente nessa transformação, acompanhando uma
tendência de qualificação das ações e serviços de saúde. Na última década, vem
dando importantes passos na direção de também especializar-se na formação dos
trabalhadores em saúde. Inicialmente,  desenvolvendo cursos de formação de auxi-
liares e técnicos de enfermagem, a  Univates passou a oferecer educação superior
e hoje mantém, entre suas opções, os cursos de graduação em  Enfermagem, Far-
mácia, Fisioterapia, Educação Física e Nutrição.

Nesta iniciativa de formação de trabalhadores de saúde, a Univates tem sido
uma parceira importante da Secretaria de Estado da Saúde, em especial da Escola
de Saúde Pública/RS, por meio do Núcleo Regional de Educação em Saúde Cole-
tiva (Nuresc) da 16a Coordenadoria Regional de Saúde (16a CRS), que atua com
uma região de saúde integrada por 41 municípios. Ao longo dos últimos três anos,
uma série de iniciativas cristalizaram essa parceria, que pode render ainda muitas
outras ações de curto, médio e longo prazo.

Prova dessa potencialidade é o recente levantamento conjunto que realizamos
na 16a CRS quanto à evolução do número de trabalhadores em saúde que têm
ligação com a Saúde Pública na região. Em janeiro de 2000, pesquisamos o total de
profissionais em atuação nos então 37 municípios da área de abrangência da 16a

CRS (em 2001 esse número passou para 41, tendo em vista a instalação das 4
novas emancipações, aprovadas em 1996). Já em fevereiro deste ano, procedeu-
se novo levantamento comparativo da evolução deste quantitativo.

Os dados apurados nesses dois períodos apontam uma sensível melhora em
todas as profissões pesquisadas, com mais profissionais contratados e também
com um maior número de municípios dispondo de equipes mais amplas,
multiprofissionais, permitindo um salto de qualidade e quantidade nos serviços
ofertados à população, usuária do sistema público de saúde.

Apresentamos os resultados apurados nos dois períodos, para que se possa
proceder uma breve análise:

a) Médicos: no ano de 2000, nos então 37 municípios da região, havia médicos
contratados em todos os municípios, somando um total de 154 profissionais. Hoje,
nos 41 municípios, temos a atuação de 205 médicos, o que representa um acréscimo
de 33%. Este número reflete a demanda crescente na saúde pública por consultas
médicas e  procedimentos ambulatoriais no âmbito das Unidades Básicas de Saúde.
Desse número de profissionais, é importante destacar que a forma de contratação e
de atuação dentro da rede de saúde não é homogênea. Quanto à forma de contratação,
temos os concursados, os prestadores autônomos, os terceirizados e  aqueles que
detêm cargos em Comissão. Quanto ao tipo de serviços que prestam, também há
grande variedade, alguns desenvolvem seu trabalho dentro das equipes do Progra-
ma Saúde da Família (PSF), outros, além de consultas médicas e realização de
procedimentos, envolvem-se no planejamento e avaliação das ações e serviços de
saúde, havendo ainda aqueles que realizam apenas consultas médicas, pouco se
envolvendo, na prática,  com a rede em que trabalham.

b) Enfermeiros: em 2000 atuavam na região 40 enfermeiros, distribuídos em 31
municípios (83,8%). Naquele ano havia seis municípios sem esse profissional, que
se caracteriza como essencial para o desenvolvimento da saúde nos municípios.
Em 2002, atingimos o cômputo de 54 enfermeiros, representando um aumento de
35%, distribuídos em 39 municípios, ou seja, 95% das cidades da região. Apenas
dois municípios seguem sem este profissional. Este incremento significa uma poten-
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cialização nas ações de saúde pública nos municípios, pois o enfermeiro tem sido
envolvido em todas as frentes de atuação no sistema municipal de saúde, contribu-
indo decisivamente na organização da rede.

c) Odontólogos: hoje, todos os 41 municípios têm cirurgiões-dentistas atuando
nas Unidades Básicas de Saúde. Em 2000, eram 70 profissionais trabalhando na
rede, número que aumentou para  78, um acréscimo de 11,5%. Esse crescimento,
aliado a uma difusão maior das práticas preventivas em saúde bucal, especialmen-
te, mas não exclusivamente, dirigidas à rede escolar, tem significado melhores con-
dições na proteção à saúde bucal de crianças e adolescentes, com decréscimo do
índice de cárie e doença periodontal. No entanto, em relação ao odontólogo, de
uma forma geral, é preciso também alertar que esse profissional pouco tem se en-
volvido na gestão do sistema de saúde do município, ou seja, com exceções, conti-
nua a se caracterizar como um profissional técnico, mas com pouco envolvimento
com a integralidade da atenção à saúde.

d) Nutricionistas: este profissional continua pouco presente na rede pública de
saúde, havendo, atualmente, apenas 6 profissionais atuando em seis diferentes
municípios (14,6% dos municípios). No entanto, se compararmos com os dados de
2000, o número dobrou, já que naquela época, apenas 3 profissionais atuavam nos
municípios da região. O nutricionista pode ter um papel de destaque na saúde,
tendo em vista a relevância do tema alimentação na atualidade, quando já se sabe
que tanto a desnutrição quanto o excesso de peso são causas de uma série de
patologias que acometem importante parcela da população. No entanto, a despeito
da necessidade da presença do profissional na equipe de saúde, é importante sali-
entar que cabe a esse profissional vender a sua importância, apresentando-se para
o trabalho junto ao setor público e convencendo, inclusive, a população, represen-
tante do controle social em saúde, por meio dos conselhos municipais de saúde, da
necessidade premente de avançar-se nesse campo de trabalho.

e) Assistentes Sociais: este profissional em 2000 estava presente em 13 muni-
cípios (35%), totalizando 18 trabalhadores, atualmente contabilizamos 32 assisten-
tes sociais, um acréscimo de 77%, que estão distribuídos em 30 municípios (73%).
Pela formação em Serviço Social, este é um trabalhador que muito pode contribuir
na rede pública de saúde, tanto nas ações técnicas, dirigidas diretamente ao usuá-
rio da rede, quanto na avaliação, controle e planejamento. Seu trabalho tem sido
reconhecido pelos gestores municipais, uma vez que hoje 73% dos municípios da
região já contam com sua atuação nas equipes de saúde.

f) Fisioterapeutas: em 2000, apenas  11 profissionais prestavam serviços à rede
pública de saúde, distribuídos em 9 municípios (24%). Já em 2002, esse número
alcança um total de 25 profissionais, um acréscimo de 127%, que estão distribuídos
em 16 municípios (39%). Essa evolução impressiona em uma primeira análise, pois,
de uma forma geral, o acesso aos serviços do fisioterapeuta cresceu bastante na
região. No entanto, é importante argumentar, isso não significa a efetiva participação
desse trabalhador em saúde da rede pública, pois deste total de 25, apenas um é
concursado, sendo os demais contratados pelos gestores de saúde na forma de pres-
tação de serviços, sem estarem envolvidos em equipes multiprofissionais, sem contri-
buírem, portanto, na avaliação e planejamento das ações e serviços de saúde.

g) Psicólogos: apenas 8 municípios da região, ou 21%, comportavam um total
de 10 profissionais trabalhando nas Secretarias Municipais de Saúde, em 2000.
Hoje, esse número alcança 24 profissionais, um acréscimo de 140%, que atuam em
20 diferentes municípios (49%). Também aqui temos um acréscimo notável, tanto
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de profissionais quanto de municípios com atuação da área da psicologia. No en-
tanto, diante da crescente demanda urgente por ações relacionadas ao tema saúde
mental, é fundamental que todos os municípios disponham deste profissional quali-
ficado para a atuação em saúde pública, possibilitando potencializar trabalhos soci-
ais que busquem enfrentar as dificuldades que se observa na atualidade.

h) Auxiliares e técnicos de enfermagem: em 2000, atuavam 117 profissionais,
número que aumentou para 143 (acréscimo de 22%) em 2002. Estes profissionais
de nível médio, que talvez sejam, junto com os médicos, aqueles que há mais tem-
po militam em saúde pública, apresentam hoje uma demanda de capacitação conti-
nuada que o poder público não tem conseguido atender. Enquanto que uma série
de estratégias de qualificação é dirigida para os profissionais de nível superior, na
forma de cursos de especialização e extensão, poucas são as oportunidades con-
cretas dirigidas a esses profissionais, desta forma eles têm se transformado em
executores de ações e serviços, o que por si só diminui a sua participação e
potencialidade.

O nosso levantamento ainda englobou, em 2002, os números referentes a ou-
tros profissionais que atuam nas equipes municipais. Quanto ao farmacêutico, que
tem merecido maior destaque nos últimos tempos, tendo em vista a responsabilida-
de que as Secretarias Municipais de Saúde têm na distribuição de medicamentos à
população, na realidade, ainda é muito pouco presente em nossa rede, pois apenas
3 profissionais atuam, em 3 diferentes municípios. Há ainda uma resistência dos
gestores municipais na efetivação deste profissional nas equipes de saúde, mas os
gestores percebem seu trabalho como relevante na rede pública de saúde.

Um  profissional  muito ausente é o Agente de Vigilância Sanitária, na medida
em que apenas 25 municípios (61%) declararam ter em seu quadro um profissional
exclusivo para essa função, totalizando 28 trabalhadores em toda a região, apesar
da responsabilidade legal que cada município tem na vigilância em saúde, como no
controle de qualidade da água e da fabricação de alimentos e no controle
epidemiológico.

A região comporta ainda, em suas Secretarias Municipais de Saúde, 41 secre-
tários, 102 motoristas, 170 trabalhadores administrativos e 228 agentes comunitári-
os de saúde, ou seja, um verdadeiro mutirão de dedicação às ações e serviços de
saúde e que tem permitido que o Vale do Taquari responda  melhor às demandas da
população.

É bem verdade que se deve avaliar melhor e buscar soluções para  a
multiplicidade das formas de contratação de todos esses profissionais. Entre as
diferentes categorias funcionais, pode-se citar os concursados, os cargos em co-
missão (CC), os contratos temporários, os contratos para prestação de serviços, as
terceirizações e as cedências, enfim, uma miscelânea que não contribui para o de-
senvolvimento de equipes multiprofissionais, além de gerar um alto grau de
rotatividade, tanto dos técnicos quanto dos secretários.

Considerações finais

De qualquer forma, a ampliação do volume de recursos estaduais, municipais e
federais aplicados no setor da saúde, permite melhorar a gestão desse setor essen-
cial para a sociedade. Com a participação imprescindível dos conselhos municipais
de saúde, os municípios têm conseguido adequar as suas equipes conforme suas
necessidades, diminuindo filas e qualificando o atendimento.
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Diante deste quadro irreversível de fortalecimento do setor público de saúde,
com a efetiva implantação do SUS, é importante que as instituições de ensino como
a Univates e o poder público estejam atentos às novas necessidades profissionais
da região. Um profissional conhecedor de sua realidade, que reconheça as necessi-
dades prementes da população, mas que contribua com a avaliação contínua e o
planejamento das estratégias de proteção da saúde  será sempre importante para o
desenvolvimento dos municípios em que estará inserido e, por conseqüência, de
toda a região.

Uma evidência do desenvolvimento do SUS nos municípios é de que a com-
preensão de saúde se redimensionou, descentrando-se da assistência médica e da
internação hospitalar. A maior presença de profissionais de saúde se mistura com a
defesa integral à saúde. O aumento dos postos de trabalho e o respeito aos profis-
sionais em suas competências específicas aumenta sua fixação nos municípios,
não mais pela reverência, mas pelas oportunidades criativas e de desenvolvimento
de sistemas de saúde. Cabe aos gestores e legisladores pensar a presença dos
trabalhadores de saúde, buscando alternativas de geração de vínculos permanen-
tes e carreira nos municípios. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e o
estímulo à precariedade das relações de trabalho operam na contramão do desen-
volvimento do SUS e das próprias realidades locais.

Los trabajadores en salud en la región del Vale do Taquari: un breve análisis
de la evolución cuantitativa, período 2000 – 2002

Resumen : El presente documento reflexiona sobre la incorporación de recursos humanos en
salud del Vale do Taquari. Buscamos  demonstrar que el desarrollo del Sistema Único de Saúde amplió
las  oficinas de trabajo en los municipios, contribuyendo para la implantación de acciones
multiprofesionales, para el cambio en la formación de los profesionales de salud, así como de los
conceptos de trabajo para los gestores municipales de salud.
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The workers in health in the area of the Vale do Taquari: a short analysis of the
quantitative evolution, period 2000-2002

Abstract: The present document reflects about the incorporation of human resources in health of
the Valley of Taquari. We tried to demonstrate that the development of the Sistema Único de Saúde
enlarged the workstations in the municipal districts, contributing to the implantation of multi-professional
actions, for the change in the formation  of professionals of health, as well as the formation of the work
concepts for the municipal managers of health.
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