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GESTÃO DO TRABALHO NO SUS PARANÁ: PELO CHAMAMENTO DOS APROVADOS NO 
CONCURSO PÚBLICO E DESPRECARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A definição do trabalho na saúde pode ser descrita como aquela que exige uma rela-

ção interpessoal muito intensa. O atendimento, o cuidar de uma pessoa em estado físico, 

mental ou emocional marcado pela fragilidade, exige do profissional uma integração das ha-

bilidades manual, técnica e emocional. A eficácia do ato em saúde depende, sobretudo, da 

boa relação profissional-usuário. Por isso, o trabalho na saúde precisa ser entendido em sua 

dimensão plena.

Apesar da importância estratégica para a boa qualidade dos serviços prestados, a 

gestão do trabalho na saúde não obtém a atenção e a priorização dos gestores do SUS. 

Hoje encontramos um quadro no qual grande parte dos municípios contratam trabalhadores 

via organizações sociais, cooperativas e outros tipos de entes privados. É evidente que tal 

realidade gera a falta de compromisso com os serviços executados, com a continuidade dos 

projetos e políticas. Sobre os vínculos precarizados no SUS, o Ministério da Saúde afirma: 

"O trabalho precário em saúde tem sido identificado como um obstáculo para o desenvolvi-

mento do sistema público de saúde. Essa questão compromete a relação dos trabalhadores  

com o sistema e prejudica a qualidade e a continuidade dos serviços essenciais prestados 

pelo SUS. Diante dessa situação, este governo entende ser importante o processo de des-

precarização do trabalho em saúde com a finalidade de implantar e concretizar uma política 

de valorização do trabalhador." 

O processo de definhamento na área do SUS, durante a década de 1990, contou com 

uma dupla estratégia. A primeira é de desmonte da saúde pública, com a criação da univer-

salização excludente. A política pública de saúde foi conduzida de forma a fazer uma política 

para os pobres. A segunda estratégia consiste em  fragmentar os trabalhadores de saúde 

através de tercerização dos próprios. As péssimas condições de trabalho, o que por um lado, 

dificulta uma política unificada, e por outro desqualifica o atendimento, gerando profissionais 

desvalorizados e desmotivados.

Essa lógica sucedeu também em todo Paraná. Considerando que o último da SESA 

concurso para todas as ocorreu em 1988, a falta de servidores efetivos provocou o chama-

mento de trabalhadores via processo seletivo simplificado, via Recibo Pagamento de Autô-

nomo e outras formas, em total desacordo com a Constituição Estadual e Federal. De forma 

geral, podemos afirmar que no eixo gestão do trabalho no SUS os gestores não cumprem os 

princípios que deram origem ao SUS. São exemplos:
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a) Poucos municípios  implementaram Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos próprio 

da Saúde, conforme rege a lei 8142 de 1990;

b) No Paraná, não há Mesa de Negociação Permanente do SUS na esfera estadual e muni-

cipal;

c) A educação permanente em saúde apresenta muita fragmentação;

d) São poucas e extremamente frágeis as experiências de política voltada a proteção da sa-

úde do trabalhador em saúde;

e) Apesar das deliberações das Conferências de Saúde sobre a jornada de trabalho específi-

ca para o setor, não vem sendo respeitada por uma parcela significativa de gestores, seja 

estadual ou municipal;

f) Inexistência de concurso público.

É urgente a reversão desse quadro, com a definição de uma política de gestão de tra-

balho no SUS. O ingresso por concurso é condição inicial de mudança de postura e o início 

do fim da precarização do trabalho e de suas consequências.

A Secretaria de Estado da Saúde – SESA, realizou concurso público em outubro des-

se ano. Consideramos importante passo, mas não suficiente. O chamamento dos aprovados 

é condição para o ingresso de servidores de forma a superar a sobrecarga de trabalho e a 

falta de equipe completa em todos os setores.

Propostas:

1) Divulgar amplamente a Norma Regulamentadora 32 que versa sobre o trabalho na saúde;

2) imediata adoção de medidas, a fim de que o ingresso no serviço público ocorra por meio 

de concurso público.

3) Definição de política estabelecida em lei de atenção integral a saúde do trabalhador da 

saúde.

4) Aprovação de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos próprio para os servidores da 

saúde.

5) Implantação da jornada de trabalho de 30 horas para os servidores da saúde.

6) Instalação de Mesas de Negociação Permanente no SUS.

7) Que a Escola de Saúde Pública e o Centro Formador de Recursos Humanos destine va-

gas para os servidores efetivos do Estado e dos municípios, junto com o estabelecimento de 

uma política de educação permanente.
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