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RELATÓRIO!DA!REUNIÃO!DA!CÂMARA!

TÉCNICA! DE! RECURSOS! HUMANOS!

DO!CONASS!EM!27!E!28!DE!ABRIL!DE!
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!

Em! 27! e! 28! de! abril! de! 2011! o!CONASS! realizou! o! SEMINÁRIO! “O%PAPEL%DA%
GESTÃO% ESTADUAL% DO% SUS% NA% REDE% DE% ATENÇÃO% À% SAÚDE”! do! qual!
participaram! os! Secretários! de! Estado! das! 27! Unidades! da! Federação! e! os!

membros!titulares!e!suplentes!de!todas!as!Câmaras!Técnicas!do!CONASS:!Câmara!

Técnica! de! Assistência! FarmacêuticaX! Câmara! Técnica! de! Atenção! à! SaúdeX!

Câmara! Técnica! de! EpidemiologiaX! Câmara! Técnica! de! Gestão! e! FinanciamentoX!

Câmara! Técnica! de! Informação! e! InformáticaX! Câmara! Técnica! de! Recursos!

HumanosX! Câmara! Técnica! de! Vigilância! SanitáriaX! Câmara! Técnica! de! Atenção!

Primária!à!SaúdeX!e!Câmara!Técnica!de!Comunicação!Social.!

No! dia! 27! de! abril! o! Seminário! desenvolveuase! através! de! mesas! redondas! e!

debates!que!contribuíram!para!aprofundar!a! temática!proposta!sobre!as!Redes%de%
Atenção% à% Saúde:% da% teoria% à% prática,% Eugênio! Vilaça! Mendes! e! Helvécio!
Magalhães,!sob!a!coordenação!de!Antônio!Jorge!–!Secretário!de!Estado!da!Saúde!

de!Minas!GeraisX!A%APS%como%ordenadora%da%Rede%de%Atenção%à%Saúde:%O!papel!
do!estado!na!reorganização!da!APS,!Márcia!Huçulak!e!A!Política!Nacional!de!APS,!

Heider!Pinto,!sob!a!coordenação!de!Wilson!Alecrim,!Secretário!de!Estado!da!Saúde!

do! AmazonasX! e! As% Oficinas% de% Planificação% da% APS% para! os! membros! das!
Câmaras!Técnicas,!Lídia!Tonon,!sob!a!coordenação!de!Gilson!Cantarino,!membro!

do!Conselho!Consultivo!do!CONASS.!



!

!

!!|!NOTA!TÉCNICA!|!11|!2011!

1!

!

No! dia! 28! de! abril! foi! realizada! reunião! específica! da! Câmara! Técnica! de!

Recursos!Humanos!com!a!seguinte!pauta!de!trabalho:!
%

−! Apresentação!dos!participantes.!

−! Apresentação!sobre!as!Câmaras!Técnicas!do!CONASS.!

−! Discussão! da! Conjuntura! Atual! do! SUS! a! partir! da! fala! da! presidente! do!

CONASS!na!primeira!Assembléia!da!entidade!em!2011.!

−! O!papel!da!Gestão!do!Trabalho!e!da!Educação!em!Saúde!na!implementação!

das!Redes!de!Atenção!e!fortalecimento!da!atenção!primária.!

−! A! Situação! atual! das! Políticas! de! Gestão! do! Trabalho! e! da! Educação! em!

Saúde.!

−! Definição!de!temas!relevantes!para!discussão!na!CTRH/CONASS.!

%
%
Os! participantes! da! CTRH! decidiram! estabelecer! para! cada! reunião! um!

instrumento! contendo! recomendações! e! proposições! sobre! a! área,! para! ser!

difundido!entre!os! integrantes!das!demais!Câmaras!Técnicas!do!CONASS,!para!

as! áreas! afins! do! Ministério! e! do! Conasems,! assim! como! aos! Secretários! de!

Estado,!conforme!segue:!

!

Proposições%para%inserção%da%Gestão%do%Trabalho%e%da%Educação%na%Saúde%
na% Implantação/Implementação% das% Redes% de% Atenção% a% Saúde% com%
fortalecimento%da%APS:%

•! !Mapeamento! do! perfil! da! força! de! trabalho! do! SUS! na! Rede:! competências,!

quantitativo,!local!de!atuação,!vínculos,!atividades!que!realizam,!formação,!carga!

horária,! dentre! outros! (Dimensionamento/! redimensionamento/análise! do!

processo! de! trabalho/adequação! das! equipes! em! função! das! necessidades!

epidemiológicas!e!sociais!da!população).!

•! Construção! de! indicadores! para! a! área! de! gestão! do! trabalho! e! educação! na!

saúde!relacionado!as!Redes!de!Atenção.!

•! Desenvolvimento!de!estratégias!para!envolver!os! trabalhadores!dos!serviços!no!

processo!de!implantação!do!modelo.!
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•! O! desenvolvimento! da! implantação! da! Rede! deve! ser! discutida! nas! Mesas! de!

Negociação!do!SUS!e/ou!outros!espaços!de!negociação.!

•! Buscar! desenvolver! Pesquisas/Parcerias! com! os! Observatórios! de! Recursos!

Humanos!do!SUS!para!a!construção!das!políticas!e!indicadores.!

•! Identificação!das!necessidades!de!qualificação!–!em!seus!diversos!níveis! a!que!

podem!ser!respondidas!com!as!possibilidades!da!Educação!Permanente.!

•! Assegurar! o! financiamento! tripartite! da! educação! profissional! de! nível! médio! e!

permanente!de!nível!superior!adequado!as!necessidades!identificadas.!

•! Participação! permanente! da! gestão! do! trabalho! e! educação! na! saúde! no!

planejamento!de!inserção!de!trabalhadores!e!da!ampliação!dos!serviços.!

!

RECOMENDAÇÕES%E%PROPOSIÇÕES%–%CTRH%28/04/2011%
•! Assegurar!a!realização!de!01!reunião!por!trimestre.!

•! Alterar!o!nome!para!Câmara!Técnica!de!Gestão!do!Trabalho!e!Educação!na!

Saúde.!

•! Solicitar!o!retorno!do!Fórum!Virtual!na!página!do!CONASS.!

•! Ampliar!o!debate!sobre!o!papel!do!Articulador!Regional.!

•! Alterar!o!número!de! representantes!por!Estado!–!02! representações,!sendo!

os! responsáveis! pela! gestão! do! trabalho! e! da! educação! na! saúde! a! o! que!

implica!na!alteração!do!Regimento!Interno.!

•! Propor!que!todos!os!programas!referentes!a!Educação!passem!pelo!CIES!!

•! Promover! reuniões! da! Câmara! Técnica! em! diferentes! estados! (de! forma!

descentralizada)!–!não!somente!em!Brasília.!

•! Formular! informe! dos! resultados! das! reuniões! da! Câmara! Técnica! para!

difusão! aos! Secretários,! Secretaria! Executiva! do! CONASS,! e! demais!

Câmaras!Técnicas.!

•! Assegurar!a!presença!da!SGTES!sempre!que!necessário!para!as!atividades!

da!Câmara!Técnica.!

•! Comunicação!Eletrônica!das!Portarias!do!MEC!e!MS!aos!representantes!da!

Câmara!Técnica.!

•! Divulgação! da! lista! dos! representantes! da! Câmara! Técnica! para! todos! os!

representantes.!
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•! Estabelecer!cronograma!de!reuniões!com!pontos!de!pauta!préaestabelecidos!

com!possibilidade!de!inclusão!posterior,!segundo!a!necessidade.!

•! Assegurar! a! integração! programática! das! áreas! de! gestão! do! trabalho! e!

educação! na! saúde! nas! SES! Estadual,! inclusive! em! sua! estrutura!

organizacional.!

•! Recomendar!que!as!Escolas!Técnicas!do!SUS!e!Escolas!de!Saúde!Pública!

seja!vinculadas!a!gestão!do!trabalho!e!educação!na!saúde!da!SES.!Entendea

se!por!vinculação!a!atuação!de!forma!alinhada!e!integrada.!

•! Fortalecimento! do! PROGESUS! e! da! Política! Nacional! de! Educação!

Permanente!em!Saúde,!garantindo!seu!financiamento.!

•! Realizar!reunião!mais!próxima!(terceira!semana!de!maio)!para!apresentação!

da!proposta!da!nova!gestão!do!Ministério!da!Saúde.!

•! Evitar!a!rotatividade!dos!representantes!da!Câmara!Técnica.!

•! Promover!o!Fortalecimento!das!Escolas!Técnicas!de!Saúde!Pública!e!Escolas!

de!Saúde!Pública.!

•! Promover!o!fortalecimento!e!a!legitimidade!das!áreas!que!atuam!com!gestão!

do! trabalho! e! educação! na! saúde! nas! Secretarias! Estaduais! de! Saúde,!

buscando!a!atuação!integrada!e!matricial.!

!

Pontos%de%Pauta%Prioritários%para%a%Próxima%reunião:%
•! Sugestão:!próxima!reunião!ordinária!em!julho.!

!

!


