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 Antecedentes / Objetivo / Desafio 

 

 ANTECEDENTES: constituição do Observatório dos Técnicos em Saúde na EPSJV/FIOCRUZ (2001) 

 Estudo para o PROFAE (dinâmica da formação e inserção profissional dos trabalhadores técnicos em saúde);  

 Construção do BEPSaude 

 

 OBJETIVO: atualizar e complementar dados relacionados a formação técnica e inserção profissional dos 
trabalhadores técnicos em saúde no Brasil. 

 

 DESAFIO: correlacionar os dados - maioria dos estudos trata separadamente educação e trabalho 

 

       



 Metodologia 

AS BASES DE DADOS 

 Dinâmica da formação técnica 

 Censo Escolar – levantamento realizado pelo Inep/MEC, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de 
educação e a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. A periodicidade da pesquisa é anual, 
estando disponíveis as séries históricas a partir de 1995.  

 

 Dinâmica da inserção profissional 

 Pesquisa Assistência Médica Sanitária (AMS) - a AMS visa mostrar o perfil da capacidade instalada de saúde no 
Brasil a partir da realização de um inventário completo dos estabelecimentos de saúde. Mostra o perfil dos serviços 
de saúde disponíveis, permitindo a avaliação de sua cobertura, segundo a distribuição de postos de trabalho, 
equipamentos médicos e serviços de baixa, média e alta complexidade  

 

 Marco temporal – primeira década dos anos 2000, especificamente anos 1999, 2002, 2005 e 2009
   



 Referencias de analise 

 

 Formação técnica - especificidades da formação técnica em saúde no contexto da evolução da educação 
profissional no Brasil. (politicas educacionais refletem tanto movimentos de reestruturação produtiva, quanto 
politicas de redefinição do papel do Estado) 

 Educação como direito universal de formação humana x mercantilização do sistema educacional 

 1999: caracteriza situação encontrada nos primeiros momentos de implantação da reforma da 
educação profissional ( governo FHC) 

 Inserção profissional – inserção na dinâmica mais ampla do mercado de trabalho no pais, sobretudo na 
dinâmica do setor serviços na ultima década 

 Fortalecimento do mercado de trabalho no pais, alavancado pelo setor de serviços 

 Maioria dos postos de trabalho criados localizados na base da pirâmide social 

 Relevância do macrossetor saúde – utilização intensiva de trabalho vivo, apesar do processo de 
incorporação de tecnologias 

 Geração de novas ocupações – expansão da cobertura, diversificação e ampliação dos serviços e 
envelhecimento da população  

      



Evolução do numero de matriculados 

Geral  Saúde 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Público 23.010 32.733 34.429 38.099 39.909 68.738 56330 65564 75.751 105978

Privado 85.344 115.776 136.900 183.037 195.139 195.228 188780 207768 231.137 255894
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1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pública 403923 324507 286740 283391 320459 381913 393008 479214 537651

Privada 312729 327566 342982 392702 427433 424585 387154 448764 499294
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 Evolução do número de matriculados 

 Formação técnica em geral: 

 1999: mostra predominância do setor público no que diz respeito às matrículas na 
educação profissional de nível técnico (56%); 

  movimento de diminuição da oferta do setor público permanece até 2004. A partir de 
2005, começa a haver uma recuperação, passando a matrícula no setor público a crescer. 
Esse crescimento só recupera e ultrapassa o número de matriculados em 1999 a partir de 
2008;  

 

 Formação técnica em saúde:  

 82.016 matriculados em 1999 (11% do total da educação profissional.) 

 predominância do setor privado: em 1999, 62% da formação técnica de nível medio em 
saúde; 

 participação do setor privado cresceu ao longo da década estudada: em 2009 menos de 
um quarto (24,7%) dos matriculados estudam em escolas técnicas públicas..  

  



Evolução formação técnica e postos de trabalho 

Formação técnica  Postos de trabalho técnico/auxiliar 

2002 2005 2009

Público 32733 39909 75751

Privado 115766 195139 231137
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2002 2005 2009

Público 328179 406998 480857

Privado 296145 344732 408773
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Evolução formação x postos de trabalho 

 Anos 2000 foram marcados pelo fortalecimento do mercado de trabalho no país, alavancado, sobretudo, pelo setor de 

serviços; 

 Maioria dos postos de trabalho criados no setor localizou-se na base da pirâmide social, com 95% das vagas abertas 

registrando remuneração mensal de 1,5 salário mínimo.  

 Dinâmica do mercado de trabalho em saúde no Brasil distinta dos demais setores econômicos: utilização intensiva de 

trabalho vivo, mesmo com o processo de incorporação de tecnologias. 

 Entre 1990 e 2005, uma expansão intensa da rede de serviços de saúde no Brasil que passa de quase 50 mil para 77 

mil estabelecimentos e de cerca de 1,5 milhão para mais de 2,5 milhões de postos de trabalho. 

 Matrícula na saúde cresceu de pouco mais de 82.000 em 1999 para 306.088 em 2009, ou seja, crescimento de 373%.  

 Explosão das matrículas na formação técnica em saúde decorrência de possível correspondência com criação mais 

acelerada de postos de trabalho no setor de serviços durante o período, especialmente na área de saúde,  

 Tendência a um complexo processo de deslocamento das áreas de investimento em educação pela iniciativa privada, por 

meio do aumento da oferta de cursos, seguindo ou induzindo demandas, e se concretiza na mercantilização da educação.  

 Reforço das políticas governamentais à privatização.  



Emprego publico – formação privada 

Formação técnica  Postos de trabalho técnico/auxiliar 

2002 2005 2009

Público 52,6 54,1 54,1

Privado 47,4 45,9 45,9
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2002 2005 2009

Público 22,0% 17,0% 24,7%

Privado 78,0% 83,0% 75,3%
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Emprego publico - Formação privada 

 

 1986 – Relatório final da Conferencia Nacional de Recursos Humanos para a Saúde ressalta que 
o setor educacional nao vinha respondendo às necessidades de profissionalização em saúde: 

 Pequena oferta de vagas 

 Inadequação curricular 

 Lógica privatizante 

 

 A reforma da educação profissional, no final dos anos 1990, acentua a lógica privatizante, com o 
“congelamento” da oferta pública e ampliação da oferta privada (menos de ¼ dos matriculados 
em cursos técnicos de saúde na rede publica, ao longo da década).  

 

 Mais de 50% dos postos de trabalhos tecnico/auxiliar estao localizados no setor publico. Pequeno 
incremento da participacao do setor publico ao longo dos anos 2000 (de 52,6% para 54,4%) 

 

       



(Des)concentração regional 

Formação técnica Postos de trabalho técnico/auxiliar 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1999 5,5 21,6 51,1 14,9 7

2009 6,8 23,4 47,4 15,1 7,3
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Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

1999 7,4 14,9 58,7 10,1 8,9

2009 5,1 15,6 54,8 19,8 4,8
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(Des)concentração regional 

 

Leve tendência de desconcentração regional: 

 Formação técnica fortemente concentrada na região sudeste 

 Decresce participação da região sudeste 

 Quase dobra participação da região sul  

 Ligeiro movimento de ampliação da participação da região nordeste 

 Decresce participação das demais regiões 

 

 

 Postos de trabalho também concentrados na região sudeste 

 Decresce participação da região sudeste 

 Cresce participação das demais regiões 

 

       



Diversificação x predomínio da enfermagem 
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Diversificação x predomínio da enfermagem 

 Formação técnica: movimento no sentido de maior diversificação 

 56,2% dos matriculados em cursos técnicos na área da saúde em 1999 
cursavam enfermagem contra 48,3% em 2009 

 Postos de trabalho 

 Pequeno decréscimo na década estudada: de 75,2% dos postos de 
trabalho em 1999 para 72,9% em 2009 

 Ressalta-se mudança quanto escolaridade: em 1999 12,7% apenas dos 
postos de trabalho em enfermagem eram técnicos e 83,7% auxiliares. 
Em 2009 essa relação se inverte: os postos de trabalho técnico passam 
a ser maioria (51,1%) 



Idade 

Formação técnica Deslocamento para a direita dos dados relacionados 

às faixas etárias mais elevadas, indicando uma 

procura cada vez mais tardia pela formação técnica 

em saúde, sobretudo a partir dos 20 anos.  

 

Hipótese: retorno à escola de trabalhadores em busca 

de uma formação técnica que lhes facilite o acesso a 

uma colocação mais qualificada. 

 

Dados trabalhados na pesquisa, em andamento, 

“Trajetórias educacional e ocupacional de 

trabalhadores técnicos em saúde” também indicam 

leve tendência a envelhecimento dos trabalhadores 

técnicos/auxiliares da saúde. 

 

 

 

menor de 15 15 a 17 18 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 acima de 39

2002 5,15 6,4 14,24 30,96 17,92 17,26 8,07

2005 1,21 4,18 11,75 32,53 21,58 19,57 9,18

2009 1,28 4,41 11,4 31,35 20,88 21,25 9,45
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Escolaridade 

Postos de trabalho 

Anos1970: polarização entre postos de 
trabalho ocupados pelos médicos e atendentes 
de enfermagem de escolaridade elementar. 
 
Décadas seguintes:  aumento dos níveis de 
escolaridade: 
- considerável expansão das ocupações de 

nível técnico/auxiliar  
- decresce a menos da metade a 

participação das ocupações de nível 
elementar no total de postos de trabalho. 

 

Escolaridade da força de trabalho em saúde 
expressa uma média de anos de estudo 
superior ao prevalecente na estrutura 
ocupacional do país.  

 

 



Desafios que permanecem 

 Relação entre educação/formação técnica e inserção profissional 

 Lógicas diferentes do setor educacional e do mercado de trabalho 

 

 Relação qualitativo e quantitativo na construção do objeto de estudo 

 

 Na pesquisa “Trajetórias educacional e ocupacional dos trabalhadores técnicos em saúde” 

damos continuidade ao estudo de questões sobre a formação técnica e a inserção 

ocupacional de trabalhadores técnicos da saúde. 


