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    2009 – Pesquisa anterior desenvolvida no Laboratório de 
Educação Profissional e Gestão em Saúde (Labgestão) da 
EPSJV, intitulada “Formação de Trabalhadores e o Sistema 
Único de Saúde: analisando os desafios para a Gestão do 
Trabalho em Saúde”.   

 

      



Pesquisa Atual 

          2011-2013: O projeto constitui-se como parte do 

estudo sobre o Processo de Qualificação de Trabalhadores 

Técnicos em Saúde: a conformação de grupos profissionais 

de nível fundamental e médio, do Observatório de 

Técnicos em Saúde da EPSJV.  

 

     

    Objetivo Geral: Analisar a historicidade dos trabalhadores 

administrativos com formação de nível médio e fundamental na 

gestão em saúde no Brasil, contribuindo para ampliação das 

discussões sobre o processo de qualificação e regulamentação 

existente neste campo de atuação profissional.  

    



Organização do Capítulo  

Objetivos do Estudo;  

 Identidade Profissional; 

 Classificação Brasileira de Ocupações;  

 Administração e Gestão: breve contexto 

histórico; 

 Contribuições para Análise da História 

desses trabalhadores;  

 Regulamentação Profissional; 

 Formação Profissional. 



   Algumas reflexões nos possibilitaram  problematizar 
a questão do trabalho em saúde no Brasil, em 
especial na área da gestão. Partimos de quatro 
indagações principais: a)De que trabalho interessa 
falar? b) O SUS como desafio do Bem Público numa 
sociedade submetida ao Mercado. c) O conceito de 
gestão em saúde e suas ambigüidades. d) A 
problemática construção da identidade profissional 
dos Trabalhadores administrativos que atuam na 
gestão da saúde.  

    Em face desses pressupostos, podemos constatar 
que o trabalho administrativo na gestão em saúde 
parece constituir até hoje uma realidade 
problemática, tanto pelas insuficiências da sua 
concepção técnica, como pela sua indefinição 
prática, ou seja, pelas formas imprecisas da sua 
abrangência concreta.   

 



   O projeto teve um caráter bibliográfico e 
documental, visando buscar informações de cunho 
histórico-crítico pertinentes a trajetória de formação 
dos trabalhadores administrativos que atuam na 
gestão da saúde. Foi desenvolvido a partir da análise 
de leis, pareceres, portarias e resoluções que 
regulamentam esta área, além de editais de 
concursos e cursos, que pudessem contribuir para 
compreensão da identidade profissional desses 
trabalhadores. 

   A Segunda parte da pesquisa foi dedicada a 
entrevistas com  trabalhadores administrativos de um 
Hospital do RJ. Foram no total 18 entrevistas, com 
dois servidores por setor, buscando por meio da 
história oral reconstituir a inserção desses 
trabalhadores na saúde pública.  

 
  “valorização da experiência vivida e da subjetividade, que possibilitou, 

inclusive, a recuperação das experiências de grupos e setores sociais 
reprimidos e sem registros oficiais (...) um novo campo para a pesquisa 
histórica que valoriza as trajetórias de vida e os depoimentos pessoais que 
se colocam, também, como fontes documentais para a reflexão histórica” 
(ARAÚJO e FERNANDES, p. 13, 2007)”. 

 



     

 

    O campo da gestão em saúde constitui uma área de 

difícil delimitação, na qual atuam trabalhadores com 

formação e escolaridade diversas. Além disso, o 

processo de trabalho envolve uma série de funções que 

vão além da gerência ou da chefia propriamente dita. 

Assim, a fim de estabelecermos uma relação mais 

próxima dessa realidade e de ressaltarmos a 

importância dos trabalhadores que ocupam cargos de 

nível médio para a saúde pública no Brasil, 

identificamos como objeto deste estudo os 

trabalhadores administrativos que ocupam cargos de 

nível médio e que contribuem diretamente para gestão 

do sistema. 

     



    Embora os dados sobre a força de trabalho no SUS 

demonstrem o alto quantitativo desses 

profissionais, observa-se contraditoriamente 

pouca oferta de cursos técnicos em todas as 

regiões do país, além de poucos estudos que 

retratem o perfil desses trabalhadores e sua 

inserção no cotidiano dos serviços. Alia-se a isto, 

uma genérica e inespecífica regulamentação 

sobre sua prática, o que explica a invisibilidade 

desses trabalhadores para as políticas públicas da 

gestão e da formação profissional no Brasil. 

 



Classificação Brasileira de Ocupações 

   Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), esta 
atividade está inserida na família ocupacional 
denominada “Técnico em Administração”. Sendo entre 
suas atribuições, os que:  

 

    “Controlam rotinas administrativas. Realizam atividades em 
recursos humanos e intermediam mão de obra para colocação e 
recolocação. Atuam na área de compras e assessoram a área de 
vendas. Intercambiam mercadorias e serviços e executam 
atividades nas áreas fiscal e financeira”. (Brasil/MEC, 2009) 

 

    Apesar da existência de cursos técnicos específicos, 
não existe uma ocupação análoga reconhecida na área 
da saúde para esses trabalhadores, o que se traduz na 
ausência de exigências mais específicas para oferta de 
vagas em concursos públicos.  

     



Identidade Profissional 

 

 

 

Os trabalhadores administrativos, embora trabalhem com 

questões essenciais para a organização dos serviços, são 

comumente designados como trabalhadores da “área meio”, o 

que parece inseri-los em um grau de importância menor diante 

dos outros profissionais da saúde. Também são os mais 

atingidos pela racionalização informatizada ocorrida nas 

últimas décadas, o que veio a acarretar muitas mudanças em 

seu processo de trabalho. Assim, as exigências em torno dessa 

área têm recaído principalmente no uso dessa tecnologia.  

 

Devido à escassez de uma regulamentação específica de 

formação técnica para atuar como trabalhador de nível médio 

na saúde (com exceção de alguns concursos públicos de nível 

federal), estudos anteriores permitem afirmar que o emprego 

nesta área é visto como uma oportunidade de ingressar em 

carreiras estáveis no serviço público, embora sejam observadas 

a expectativa de ascensão profissional.  

 

 



     O administrativo não é visto, de um modo geral, 

como integrante dos quadros da saúde, vinculado 

inclusive em alguns municípios, à secretaria de 

administração, subestimando, assim, sua decisiva 

contribuição para garantia da qualidade dos serviços 

prestados à população.  

 

    O emprego do administrativo em saúde, como de 

qualquer outro trabalhador administrativo é, via de 

regra, limitado a uma única organização/instituição. 

 

  Esses trabalhadores são demandados a resolver 

diferentes e complexos problemas, tendo que 

enfrentar códigos e linguagens próprias da área 

assistencial e da área administrativa.  

 

 

Identidade Profissional 



Identidade Profissional 
     

 

 

    Em síntese, a construção da identidade profissional 
desses trabalhadores apresenta elementos 
constitutivos da administração pública; do campo da 
saúde e das relações decorrentes das formas de 
vinculação e de hierarquização do trabalho 
hegemônico em nossa sociedade existentes  
anteriores ao SUS. Embora o SUS tenha representado 
importante alternativa de transformação em relação 
ao modelo anterior, o cotidiano das práticas 
profissionais não se alterou totalmente, mantendo-se 
ainda as condições históricas que sustentaram aquela 
atuação profissional. 

 
     



    Com efeito, as concepções teóricas que 

tradicionalmente embasam os estudos das profissões 

discutem o tema diante de um conjunto de 

referenciais, no qual, o reconhecimento social de cada 

profissão é conseguido por meio de determinadas 

condições, dentre elas: a vinculação a um corpo 

sistemático de conhecimento teórico, a formação 

neste campo de conhecimento; a legitimação por um 

conjunto de entidades corporativas e da sociedade; a 

existência de um código de ética; autonomia 

profissional, o interesse em servir a coletividade e a 

identificação com a profissão. O que de modo geral, 

não se reconhece propriamente em relação aos 

trabalhadores técnicos.  

 

Identidade Profissional  



Administração e Gestão: breve contexto 

histórico 

 

  

O foco da gestão parece residir em incrementar a produtividade 

do capital sem dificultar a sua crescente concentração. Assim, a 

temática da gestão designa um processo político e ideológico, 

adaptado aos requerimentos da eficiência administrativa, medida 

em ternos de lucro empresarial. Em outras palavras, emerge 

primeiro como uma necessidade prática para se tornar mais tarde 

representação conceitual nas chamadas ciências empresariais. 

 

 

A tradição gerencial insiste na necessidade de aperfeiçoar as 

técnicas de administração e de aprofundar os princípios de uma 

racionalidade operativa que, supostamente, constituía a 

específica “cultura empresarial” ou corporativa. Desse modo, 

insiste em enfatizar a importância dos fatores culturais e/ou 

comportamentais na gestão eficaz das empresas privadas e, 

igualmente, das instituições públicas colonizadas pela lógica 

empresarial. 

 



    

 

    Para compreendermos a história da constituição 
desse trabalho no campo da saúde, procuramos 
estabelecer algumas relações entre o contexto 
social, político e econômico de diferentes períodos 
da história da saúde no Brasil e as exigências para a 
qualificação profissional. Partimos da indagação 
sobre a questionável distinção entre os termos 
gestão e administração.  

 
 

  

Contribuições para  

Análise de sua História  

 

 

 



   A administração hospitalar é a primeira manifestação que 

podemos encontrar referida, ao que hoje denominamos 

formação profissional na gestão em saúde. Daí a importância de 

procurarmos informações sobre a origem e regulamentação do 

incipiente sistema de ensino e administração da saúde – 

primeiro passo para compreender as correlações existentes 

entre esses campos de atuação nas diferentes etapas da história 

brasileira.Alguns fatos demonstram a inserção desses 

trabalhadores na saúde.  

     “Embarcou no navio transporte americano General Meigs. Na F.E. B esteve no 

teatro de operações de guerra da Itália, 22/02/45 a 03/10/45. Incorporado ao 

Depósito de Pessoal 1º Vº Bth Companhia 15º. Condecorado pelo governo 

brasileiro recebeu a Medalha de Campanha, destinado aos participantes da 

operação de guerra na Itália. Admitido em 1947 como motorista. Em 1960 

tornou-se Chefe da Secção de Garagem. Fez o Curso de Supervisão para agentes 

da Reforma Administrativa em 05/70. Aposentou-se em 1981”.  

       BRASIL, Ministério da Saúde. Site oficial do Hospital dos Servidores do Estado 

(HSE). Disponível em: 

<http://www.hse.rj.saude.gov.br/hospital/apres/hist.asp>. Acesso em: 28 de 

maio 2012.  

 

Contribuições para Análise de sua 

História  



   “O quadro de funcionários do Inamps distribui-se da seguinte forma: 10 

motoristas; 59 médicos; 28 agentes administrativos; 06 auxiliares de enfermagem; 

01 enfermeira; 01 telefonista; 0l agente de portaria; 14 auxiliares operacionais de 

serviços diversos; 08 odontólogos; 09 agentes de serviços de transporte; 08 

auxiliares de serviços datilografia; 03 ajudantes de ambulância; 13 auxiliares de 

serviços de apoio; 07 auxiliares de serviços de portaria e 01 agente de serviço 

administrativo. O quantitativo de médicos contratados do Inamps são os seguintes: 

* no PAM – Posto de Assistência Médica – 32 médicos; * no PU-1 – Posto de Urgência 

(sede), * 10 médicos. DINIZ, D. O desenvolver de um município Itaperuna. Livro. 

Disponível em: 

http://www.itaperunaonline.com.br/Portal/modulos/livrosetextos/o_desenv_de_u

m_municipio_dulce/parte_1/cap-04-2-02-seguro-social.htm. Acesso em: 18 ago. 

2012.  

 

Contribuições para Análise de sua 

História  

 



   Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), responsável 

pela censura artística. Conforme relatório de Hugo Póvoa da 

Silva, chefe da divisão:  

 

    “Em março daquele ano, o órgão contava com 34 técnicos e 48 

funcionários administrativos”. Silva diz que “o ideal seriam 147 

censores: 96 pra avaliação de filmes, 24 para televisão, cinco 

para letras musicais, 10 para cargos de chefia, e 12 ‘efetivos’ em 

férias por mês”.   (BRASIL. Ministério da Justiça. Centro de 

Referências das Lutas Políticas no Brasil. (1964-1985). Disponível 

em: <www.memoriasreveladas.gov.br>. Acesso em: 7 ago. 2012.)  

 

Contribuições para Análise de sua História  



 

Trabalhadores Administrativos na Gestão em Saúde:  

regulamentação    

 

 lei n. 4.769, de 9 de setembro de 1965, regulamentada pelo decreto 

061.934-1967, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico em 

administração.  

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 61.934 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1967 

Dispõe sobre a regulamentação de exercício da profissão de 

Administrador, de acordo com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e 

dá outras providências. 

 

 



Trabalhadores Administrativos na Gestão em Saúde:  

regulamentação    

 

 1966, parecer da Câmara do Ensino Superior (Cesu) n. 307, 

aprovado em 8 de julho, fixa o primeiro currículo mínimo para o 

curso de graduação em administração, tendo como referencial a 

lei n. 4.769. A resolução CFE 2 e o parecer CFE 45/72, do 

Conselho Federal de Educação (CFE), fixam os mínimos a serem 

exigidos em cada habilitação profissional ou o conjunto de 

habilitações afins no ensino de 2º Grau.  

 

 

  Transformado posteriormente pelo artigo 1º da resolução n. 1, de 

21 de fevereiro de 1990, do Conselho CFE, que altera para 

‘técnico em administração’ a denominação ‘assistente de 

administração’ constante do “Catálogo de habilitações” que 

consta do parecer de 1972.  

 



Trabalhadores Administrativos na Gestão:  

regulamentação    

 

 
   Apesar da inexatidão e da escassez de dados encontrados sobre o número 

de trabalhadores administrativos no setor público neste período, em 

especial na saúde, alguns dados empíricos demonstram a existência 

inclusive de cargos como datilógrafos e gráficos no quadro do antigo Inamps.  

 

1977, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 

Social-(Inamps), subordinado ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS), responsável pelas ações médicas assistenciais 

individualizadas. Nesse período começa a se articular no interior do 

Ministério da Saúde e do Inamps um processo de crítica e reestruturação do 

setor saúde no Brasil, instituindo as bases para a Reforma Sanitária. 

  

1979 o parecer CFE 1.468/79 do CFE fixou a habilitação e o currículo 

mínimo do técnico em administração hospitalar e do auxiliar de 

administração hospitalar, passando estes a integrar a área de administração 

hospitalar, antes pertencente ao curso de enfermagem, de acordo com a 

resolução n. 2/72.  



 Documento do Instituto Nacional da Previdência Social 

(INAMPS) de 1987, publicizado pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) sobre o projeto Larga Escala 

iniciado em 1981, define os cargos para atividade ‘meio’, 

como assistente de administração e técnico em 

contabilidade. Destaca ainda a importância da formação 

dos trabalhadores com formação de nível médio, que na 

época somavam em torno de 70% do seu contingente, 

realçando a necessidade fundamental desses profissionais 

para organização do sistema.  

    No entanto, essa formação não se configurou em ações 

com a amplitude observada com a área de enfermagem, 

por exemplo.  

 

 

Trabalhadores Administrativos na Gestão:  

regulamentação 



Trabalhadores Administrativos na Gestão em 

Saúde:regulamentação 

 
    No controvertido processo de consolidação do SUS, o setor 

saúde absorveu um contingente expressivo de 

trabalhadores. Estima-se em milhares o número de 

transferidos do extinto Inamps, entre os quais muitos 

trabalhadores de nível técnico.  

 

    Com o SUS, o campo da gestão passa a ser enfocado não 

apenas a partir de uma concepção técnica, mas também a 

partir de seu caráter político. Contudo, nas últimas 

décadas, o que se observa, a partir da sistematização da 

administração e da gestão como um campo estruturado de 

conhecimento, foi exatamente o oposto, ou seja, 

produziu-se uma descontinuidade entre a política e a 

gestão operacional, com a supervalorização da técnica em 

detrimento das questões políticas que as envolve 

contrapondo-se às formulações que vinham sendo 

debatidas no contexto do SUS.   



 

 
 Atualmente encontramos a definição do Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos (CNTC), elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), apresentada 

no início deste trabalho. Segundo esta classificação:  

a categoria de ‘auxiliares’ foi extinta nos órgãos públicos e suas funções são 

realizadas pelos assistentes administrativos. Já no caso da área privada, a categoria 

de ‘auxiliares e ajudantes’ parece estar em processo de extinção e suas funções 

estariam sendo atribuídas a assistentes ou estagiários. (Brasil/MEC, 2009) 

A habilitação profissional que define de forma mais incisiva a formação do 

administrativo na saúde é a de “técnico em administração hospitalar” 

(parecer CFE 1.468 de 1979).  

Atualmente, a denominação que consta do CNCT é a de Técnico em 

Gerência em Saúde, o qual:  

participa do planejamento, controle e avaliação da implementação de políticas 

públicas de saúde. Gerencia serviços e unidades de saúde e seus processos de 

trabalho. Assessora estudos de custos e viabilidade e desenvolve projetos de gestão 

em saúde. Participa do tratamento estatístico de indicadores de saúde. Atua na 

previsão e provisão do sistema de estoque, compras e distribuição de material. 

Acompanha a execução de contratos e serviços de terceiros. (Brasil/MEC, 2009) 

 

 

Regulamentação Atual  



Formação Profissional 

O indicado CNTC anexa uma tabela de convergência 

que apresenta uma lista com a relação entre as 

denominações dos cursos técnicos atualmente em 

uso, e aquelas constantes do catálogo para a área de 

gerência em saúde, incluindo as seguintes 

denominações: administração de serviços de saúde, 

administração hospitalar, gestão da saúde pública, 

gestão de serviços de saúde e serviços 

administrativos na saúde. Tais diferentes 

denominações refletem a abrangência desse campo e 

a dificuldade de classificá-lo. 

 



Formação Profissional em Gestão em Saúde 

 

     

    A educação profissional no Brasil é marcada por 

projetos que podem ser agrupados em dois blocos 

distintos e que disputam posições sobre sua 

formulação. O bloco hoje hegemônico aplica 

projetos empresarias de formação de mão de obra 

para a saúde mercantilizada. O bloco oposto, 

economicamente minoritário, desenvolve uma 

formação contra-hegemônica que visa à construção 

de uma ‘sociabilidade organizada’, formando 

trabalhadores cônscios de seus direitos e 

protagonistas críticos da sociedade.  



Formação Profissional em Gestão em Saúde 
 

Quando se trata do campo da gestão, historicamente, 

a formação profissional se dá em sua maioria para o 

profissional de nível superior, imprimindo aos setores 

que comportam a gestão de nível médio uma 

formação aligeirada ou de pouca qualificação. Este 

comportamento mostra que não se reconhece neste 

profissional sua importância na constituição do SUS, e 

os esforços na direção de maior qualificação nessa 

área não são considerados prioritários.  

 
 



       Formação Profissional em Gestão em Saúde 

EPSJV – 25 anos de formação nessa área.  

 

1988 - Primeira turma: habilitação em administração hospitalar.  

 

Curso técnico de gestão em serviços de saúde foi rebatizado como 

gerência em serviços de saúde. A explicação para essa mudança foi 

que o termo gestão estaria mais associado à formação superior, ao 

passo que o termo gerência seria uma espécie de subalterno mais 

apropriado para a formação de nível técnico. Esta mudança 

semântica não teve grandes significados. Porém, a sua nulidade 

semântica pode ter sido um recurso para desmotivar a luta por uma 

formação mais qualificada nessa área, que articule um 

conhecimento da técnica e a formação para compreender e agir 

socialmente.  

 

Este retrocesso no campo da gestão de nível médio, entretanto, 

não afeta a grade curricular que se constrói na EPSJV e que vem 

sendo realizada pelo Laboratório de Gestão em Saúde, que desde 

1995 constrói seu projeto político e pedagógico na perspectiva da 

politecnia.  



    

     O trabalho dos administrativos parece constituir, 
até hoje, uma realidade complexa e multifacetada, 
pelas insuficiências da compreensão da sua 
concepção técnica e prática.  

 

    A formação profissional nessa área se dá 
prioritariamente na experiência cotidiana. Apesar 
de sua importância fundamental na área de saúde, 
o trabalho dos administrativos caracteriza-se, na 
maioria das vezes, por pouca formação específica e 
pela escassez de regulamentações, o que confere 
aos que atuam nessa área uma diversidade de 
funções e de remuneração. 

 

 

     

Considerações Finais  



   Compreende-se que as práticas desses trabalhadores no SUS 

estão profundamente marcadas por questões históricas que 

nortearam as concepções em torno do exercício dessa 

profissão, que assumem diferentes aspectos em determinados 

contextos da sociedade e que ainda hoje mantêm tradições da 

organização dessa prática profissional na relação com o seu 

objeto de trabalho. 

    Esperamos que as reflexões aqui contidas, contribuam para o 

conhecimento público da importância desta invisível e 

importante força de trabalho no campo da saúde, alertando 

também sobre a necessidade de um debate permanente a 

respeito da história presente e futura da conformação das 

categorias profissionais, da conquista de melhores condições de 

trabalho, do reconhecimento profissional e das implicações 

sobre possíveis mudanças relacionadas à regulamentação desse 

campo de atuação na saúde para melhoria da qualidade de vida 

em sociedade.  
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