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1. APRESENTAÇÃO

Este estudo é resultado de investigação realizada pela Estação Ob-
servatório de Recursos Humanos em Saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, situada no Núcleo
de Estudos e Pesquisas de Recursos Humanos em Saúde dessa mesma
Escola. Integra um conjunto de projetos de estudos e de pesquisas que
têm como finalidade identificar questões, produzir, sistematizar e divulgar
informações que possam servir como subsídios para a formulação de po-
líticas públicas de saúde em nosso país, os quais adquiriram caráter
institucional em decorrência da assinatura da Carta Acordo BR/LOA/
0400049.001, firmada entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-
Americana da Saúde.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas de Recursos Humanos em Saúde
(NERHUS), onde está localizada a Estação de Trabalho Observatório de
Recursos Humanos, integra o Departamento de Administração e Planeja-
mento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da
Fundação Oswaldo Cruz. Criado na década de 70, desde então constitui-
se como referência para a formulação das ações governamentais na área
de recursos humanos em saúde. O Núcleo propõe, elabora e realiza estu-
dos e pesquisas que reafirmam o compromisso com a construção do Siste-
ma Único de Saúde.

Com a permanente preocupação de subsidiar políticas públicas para
a área, que sejam compatíveis e sensíveis com a problemática da adequa-
ção, modernização, da valorização do trabalhador da saúde e do respeito
ao usuário dos serviços de saúde, o Núcleo apóia e incentiva o debate e as
iniciativas que enfocam concepções de educação, de gestão do trabalho e
de mecanismos de regulação do exercício profissional.

Atualmente as ações do Núcleo nas áreas de ensino, pesquisa e
cooperação técnica estão referenciadas nas seguintes áreas temáticas: Perfis
Profissionais em Saúde, Gestão e Trabalho em Saúde; Formação de Re-
cursos Humanos em Saúde; Mercado de Trabalho em Saúde; Regulação
do Trabalho e da Educação no Mercosul; Ética na Formação e na Prática
Profissional em Saúde, Formação de Profissionais em Promoção da Saú-
de e Saúde do Idoso.
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Dentre as atividades do Núcleo, desenvolvidas em consonância aos
princípios e diretrizes que regem o Sistema Único de Saúde, destacam-se
análises quantitativas e qualitativas das categorias profissionais de saú-
de, buscando determinar e compreender a importância das especialidades
profissionais; estudos da dinâmica dos processos de trabalho em saúde,
com ênfase especial nas questões educacionais, corporativas, sindicais e
político-institucionais que caracterizam a área da saúde no Brasil e nos
demais países do Mercosul; análises de modelos formativos e de gestão
de pessoal, visando responder a demandas de profissionais para atuar nas
estruturas institucionais do setor saúde; oferta de Cursos de Especializa-
ção em Recursos Humanos para a Saúde e em Saúde do Idoso; de Aper-
feiçoamento em Promoção da Saúde; de Atualização em Promoção da
Saúde, em Lazer e Desenvolvimento Social e no Ensino Profissional em
Saúde.

Além de responsáveis por disciplinas no Programa de Pós Gradua-
ção stricto sensu em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca, os profissionais do Núcleo exercem representação
institucional em diversos fóruns das áreas da educação, da saúde, da ciên-
cia e tecnologia. Esses profissionais têm consciência de que os processos
educacionais e gerenciais para atender às exigências do Sistema Único de
Saúde precisam ser assumidos sob uma perspectiva crítica, buscando cons-
truir propostas que aperfeiçoem e inovem as práticas de formação e da
gestão do trabalho, tendo como referência as transformações que ocorrem
no processo de trabalho em saúde, a configuração do estado brasileiro e
as conjunturas nacional e internacional, em especial a latino-americana.

Por sua vez, a Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde
(ROREHS), instituída pela Portaria. nº 26/MS, de 21/09/1999, é coorde-
nada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do
Ministério da Saúde, com o assessoramento permanente da Organização
Pan-Americana da Saúde. Compõe um projeto de âmbito continental da
Organização Pan-Americana da Saúde, implantado em diversos países da
América Latina e Caribe, propiciando o mais amplo acesso a informações
e análises sobre os processos de formação, desenvolvimento, regulação,
gestão e formulação de políticas e de programas setoriais de recursos hu-
manos em saúde.
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Integrada por instituições de ensino, pesquisa e serviços (denomi-
nadas de Estações de Trabalho), a ROREHS possui como objetivos de-
senvolver estudos e metodologias para análise da implementação de polí-
ticas de saúde em seus aspectos relacionados com recursos humanos no
campo da gestão, formação e regulação das profissões e ocupações de
saúde; monitorar os aspectos demográficos, políticos e sociais da oferta e
da demanda da força de trabalho do setor (das profissões e ocupações de
saúde); acompanhar, analisar e orientar o desenvolvimento das estraté-
gias e metodologias de formação e capacitação de recursos humanos de
saúde; acompanhar e analisar as relações de trabalho e emprego no setor
da saúde; desenvolver estudos, metodologias e indicadores que possibili-
tem a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade do trabalho em saú-
de; fomentar o desenvolvimento de mecanismos de gerência da força de
trabalho, especialmente nos aspectos relativos à contratação, remunera-
ção e incentivos; acompanhar as demandas da regulação do exercício pro-
fissional e das ocupações na área da saúde; desenvolver estudos e análi-
ses sobre as políticas de recursos humanos em saúde no Brasil; subsidiar
as ações das esferas de governo e dos entes governamentais para elaboração
de políticas de gestão e regulação do trabalho e de educação na saúde.

O presente estudo foi realizado, portanto, com o compromisso
institucional de ser um instrumento para a efetivação do Sistema Único
de Saúde brasileiro, tendo sido desenvolvido sob a intenção de reafirmar
a importância da formação dos profissionais que atuam na área para a
melhoria da qualidade dos serviços de saúde ofertados à população.
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2. INTRODUÇÃO

Vários e complexos são os fatores que vêm influenciando as di-
mensões de formação e de ocupação do setor saúde. Dentre esses fatores,
podem ser mencionados as intensas mudanças tecnológicas,
organizacionais, políticas e institucionais que vêm acompanhando a
implementação do Sistema Único de Saúde, a expansão da medicina su-
pletiva, as mudanças de perfis demográficos e de morbidade e a incorpo-
ração e utilização de novas tecnologias à prática de saúde. Desse modo, o
conhecimento das dimensões e das configurações peculiares aos merca-
dos de trabalho da área da saúde, assim como dos elementos que determi-
nam sua dinâmica, são de fundamental importância para o desenho e
implementação de políticas públicas na saúde, especialmente no que se
refere à formação e desenvolvimento de recursos humanos.

A oficina de trabalho “Banco de Dados Nacionais e Regionais So-
bre Força de Trabalho na Área da Saúde: limites e possibilidades”, reali-
zada em Campinas, SP, em 2000, concluiu que

“As bases de dados secundárias oferecem uma disponibi-
lidade enorme de informações e que embora tratando de
informações de natureza distinta e possuindo objetivos tam-
bém diferenciados, dever-se-ia testar diferentes conjuntos
de indicadores nas áreas de mercado de trabalho, educa-
ção profissional e regulação, utilizando a combinação de
bases que potencialmente fornecem as informações mais
adequadas”.

As bases de dados brasileiras identificadas como detentoras de po-
tencial de uso na área de recursos humanos em saúde são grandes e com-
plexas, com tendência crescente de ampliação. No presente estudo, foram
consideradas tanto aquelas específicas sobre recursos humanos como ou-
tras que apresentam potencial de interesse para a área, seja em razão de
dados relacionados diretamente ao sistema de saúde, seja por sua relação
com o contexto geográfico e temporal. Foi realizado um grande esforço
para abarcar o maior número possível de bases de dados e disponibilizar



13

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

informações sobre elas, comumente dispersas em diferentes instituições.
Desse conjunto de informações, procurou-se extrair elementos para a dis-
cussão das estruturas de dados que são armazenados em cada base, com
considerações sobre padronização, tida como condição essencial para a
integração entre elas.

É importante considerar, na apreciação deste texto, que cada uma
das bases abordadas foi elaborada e construída com uma finalidade espe-
cífica, num momento próprio. Eventuais limitações apontadas e críticas
feitas, ao longo do trabalho, devem ser entendidas sob a ótica dos moder-
nos conceitos de integração entre bases de dados.

2.1. A importância da Informação para a Tomada de Decisão

Um dos mais importantes recursos para a tomada de decisão, reco-
nhecido pelos gestores de diferentes níveis, é a informação adequada e
confiável, obtida em tempo hábil e na forma correta. Na área de recursos
humanos em saúde este fato não é exceção, como sinalizam Girardi e
Carvalho (1999), Passos (2002), Dal Poz (1995), Gupta et al.(2003),
Hall (2001). A literatura também é rica em questionamentos sobre como
a informação vem sendo utilizada na gestão dos recursos humanos em
saúde, como destacam Diallo et al. (2003), OPAS (2004), Gupta et al.
(2003), WHO (2001).

Os recursos humanos em saúde constituem fator crítico na pro-
dução e na operação dos serviços de saúde, sendo reconhecidos como
um problema maior a ser resolvido, devido a sua inquestionável im-
portância para as funções de saúde (Van Lerberghe et al., 2002), (Diallo
et al., 2003), (Dussault e Dubois,2003). Além disso, esses recursos
humanos podem representar uma proporção importante dos gastos em
saúde, podendo chegar a 80% do total de valores aplicados (Martinez
e Martineau, 1998).

Apesar da sua importância, a informação específica sobre os
recursos humanos em saúde ainda é precária e de acesso restrito. Como
tema da agenda provisória da 134ª Sessão do Comitê Executivo – Ob-
servatório de Recursos Humanos em Saúde (OPAS, 2004), destacou-
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se que as lacunas na coleta e as limitações das fontes de dados contra-
põem-se aos esforços para enfrentar as questões e dificuldades identificadas
nesse campo.

Segundo Van Lerberghe et al. (2002), durante décadas a discussão
sobre recursos humanos em saúde terminava sempre com uma exortação
por um melhor planejamento da força de trabalho, desejo esse que era
desacreditado por se pautar por objetivos vagos e pouco realistas,
freqüentemente baseados em informação incompleta, desatualizada e não
relacionada a uma agenda política. O autor assinala que muitos gestores
prontamente apontam para os problemas de recursos humanos como o
principal gargalo que eles enfrentam na tentativa de melhorar os sistemas
de saúde, porque existe um “gap” na base de conhecimento requerida
para uma estratégia realista de força de trabalho.

Ponto importante, como ressaltado por Guimarães e Évora (2004),
é que nem sempre os sistemas de informação fornecem o que é demanda-
do. Os mesmos autores acrescentam que, nos vários modelos de decisão
estudados, é possível reconhecer que a decisão nem sempre é resultado de
um processo seqüencial, estruturado e dirigido para uma solução única,
sendo possível, no entanto, afirmar que a informação é um recurso pri-
mordial para subsidiar esse processo.

Hall (2001), citando que o efetivo planejamento, produção e gestão
depende, de maneira vital, de dados atualizados e de boa qualidade, acres-
centa que para implementar uma consistente e factível gestão dos recursos
humanos em saúde é preciso conhecer as características nacionais e re-
gionais, incluindo as tendências demográficas, econômicas e políticas, as-
sim como fatores sociais e culturais, oferta e distribuição dos serviços de
saúde e necessidades e demandas de saúde da população. Atenção parti-
cular deve ser dada a como cada uma dessas dimensões se relaciona com
as políticas e planos correntes. Essa compreensão encontra respaldo par-
ticular na própria proposta do Sistema Único de Saúde, com suas carac-
terísticas de descentralização e hierarquização dos serviços, o que implica
em níveis de decisão variados. Além disso, o gerenciamento dos recursos
humanos em saúde não pode ser entendido e executado em sua plenitude
sem levar em consideração o gerenciamento de outros tipos de recursos,
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como os materiais, os financeiros, os educacionais, que se inter-relacio-
nam, conformando o sistema.

É com essa perspectiva que o presente estudo teve como um de
seus objetivos contribuir para melhorar o conhecimento e a utilização de
variáveis e indicadores por parte de profissionais que atuam na área de
recursos humanos em saúde, em especial gestores e planejadores em saú-
de, propondo formas de abordagem a partir da análise de bases de dados
disponíveis no Brasil. Como objetivos secundários, o estudo pretende ser
um instrumento auxiliar na discussão sobre a padronização de conteúdo e
estrutura da informação na área de recursos humanos em saúde, além de
servir como subsídio na elaboração de um alicerce teórico para a tomada
de decisão em relação aos recursos humanos desse campo.

Para a consecução do estudo, foi realizado exaustivo levantamento
bibliográfico sobre o assunto, tendo a análise do material identificado
servido para corroborar a necessidade de uma melhor informação para a
gestão dos recursos humanos em saúde. Em um segundo momento, com
subsídios da literatura consultada, foram selecionadas as bases de dados
tomadas como referência para o estudo, tendo sido enfatizados os seguin-
tes critérios adicionais: possuir abrangência nacional, sempre que possí-
vel; ter como objeto específico a área da saúde ou ser relativa a trabalho
ou emprego nesse campo; sistematizar dados essenciais para a construção
de indicadores. O terceiro momento foi caracterizado pelo  processo de
obtenção de documentação sobre as bases, seus metadados, os critérios/
procedimentos de atualização e regras específicas de cada uma delas. Como
quarto momento, foi realizada a análise detalhada de cada base, com ge-
ração de documentação sobre compatibilizar e adequar diferenças tem-
porais dos dados e  tratamento de eventuais problemas conceituais. Pro-
curou-se salientar em cada base o que foi entendido como potencialmente
relevante para o planejamento e a gestão de recursos humanos em saúde
em nosso país.

Após uma discussão sobre indicadores para a área, que contem-
plou as limitações e possibilidades de construção de indicadores não tri-
viais, foram formuladas considerações sobre a evolução da abordagem
do uso de sistemas de informação para o planejamento e a tomada de
decisão no âmbito da gestão de recursos humanos em saúde. Ênfase foi



16

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

dada ao aspecto inovador deste trabalho, ao propor a utilização de con-
ceitos e técnicas atuais da tecnologia – especificamente Data warehouse
e Data mining – na evolução do processo do uso de sistemas de informa-
ção. O trabalho desenvolvido pode ser entendido como uma proposta da
fase inicial da adoção desses conceitos e técnicas, além de representar
uma revisão das fontes de dados com potencial de uso para a gestão dos
recursos humanos em saúde.
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3. RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Em todo o mundo, os recursos humanos em saúde são considerados
elementos centrais na gestão e na prestação dos serviços de saúde, mor-
mente porque os serviços de saúde têm se destacado entre os setores da
economia que apresentam maior dinamismo em relação à geração de
empregos (Memória da Oficina de Trabalho, 2000). Entre outros fatores
relevantes na configuração desse quadro, destacam-se o envelhecimento
das populações, a mudança dos perfis de morbi-mortalidade, o aumento
da quantidade e eficácia das tecnologias médicas, o maior profissionalismo
e o dinamismo tecnológico do setor saúde. No Brasil, merece ainda regis-
tro a grande oferta de profissionais de saúde, principalmente em anos re-
centes, pelo expressivo aumento dos cursos de graduação e as profundas
mudanças do sistema de saúde brasileiro, principalmente a partir da pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988. Além disso, o mercado de
trabalho em saúde vem crescendo tanto pela implementação das polí-
ticas de descentralização como pelo crescimento da área de saúde su-
plementar.

Assim, um melhor entendimento do universo da formação dos re-
cursos humanos em saúde e do mercado de trabalho é fundamental para a
elaboração e avaliação de políticas para o setor. O acesso a informações
relevantes, na forma correta e em tempo hábil, pode possibilitar ao gestor,
seja ele federal, estadual ou municipal, compreender e intervir na realida-
de organizacional das instituições saúde (Vieira et al., 1998).

Segundo Médici (2002), os dados sobre força de trabalho e em-
prego em saúde são relativamente escassos nas pesquisas relacionadas
aos estabelecimentos de saúde. A Pesquisa de Assistência Médico-Sani-
tária (AMS) do IBGE produz informações sobre emprego formal de saú-
de, porém não se tem observado a sua aplicação anual. De acordo com
Varella e Cols. ( 2001), as principais fontes de informação específicas de
recursos humanos em saúde encontram-se dispersas em diversos sistemas
que podem ser divididos em quatro grandes blocos: estoque ou quantitati-
vo de profissionais, fluxo de profissionais, emprego ou postos de trabalho
e formas de organização corporativa. Cabe destacar que a idéia de utilizar
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bases de dados não tradicionais para a gestão de recursos humanos em
saúde já foi apontada, na literatura, como uma possibilidade interessante
para melhorar a qualidade da decisão na gestão. (Memória da Oficina de
Trabalho, 2002, Hornby e Forte, 2000).

No atual contexto brasileiro, o aumento e a popularização do uso
dos computadores vêm permitindo um crescimento sem precedentes do
que, genericamente, vem sendo denominado de bases de dados. As técni-
cas computacionais cada vez mais sofisticadas, aliadas à velocidade de
processamento e armazenamento cada vez maiores, trouxeram uma série
de novas possibilidades na descoberta, guarda e recuperação de dados.

Na evolução dos sistemas de informação, os bancos de dados (en-
tendidos aqui como depósitos capazes de armazenar e de recuperar da-
dos), sempre foram uma das ferramentas mais amplamente utilizadas.
Atualmente existem bancos de dados cada vez maiores, que acumulam
quantidade crescente de informações, ao mesmo tempo em que a distân-
cia entre o potencial contido nesse conjunto de informações para subsi-
diar a formulação de ações estratégicas e a tomada de decisões vem sen-
do reduzida, em decorrência da maior freqüência com que essas informa-
ções vem sendo transportadas para o campo prático.

No âmbito da gestão de recursos humanos em saúde, devem ser
considerados uma série de fatores que, por sua vez, encontram-se relacio-
nados a cinco áreas de atuação, que operam interligadas: a) planejamento
do setor saúde (em que se destacam as características e projeções de da-
dos populacionais, econômicos, de morbidade, de mortalidade, de renda
familiar, de gastos governamentais por setor); b) planejamento dos recur-
sos humanos em saúde (com ênfase para perfis de profissões, regulação
das profissões, indicadores de necessidade de pessoal; c) formação de re-
cursos humanos (em que sobressaem os programas de formação, qualifi-
cação e treinamento, a oferta de programas de educação permanente, o
quantitativo de ingressos e de formados nos sistemas de ensino, a modali-
dade de cursos e sua distribuição geográfica); d) gestão de recursos hu-
manos em saúde (em que se incluem descrições e especificações das cate-
gorias funcionais, condições de emprego, características pessoais do tra-
balhador de saúde) e, e) indicadores e monitoração de recursos humanos
em saúde.
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Ainda no tocante a relações que se estabelecem entre recursos hu-
manos em saúde e tecnologia da informação, merecem ênfase a prospecção
do conhecimento em bases de dados e o uso de indicadores de desempe-
nho ou de resultados nos serviços de saúde.

A prospecção do conhecimento em bases de dados se apóia na
idéia central da possibilidade de descoberta de relações não triviais
entre variáveis, inclusive de bases de dados distintas, através da apli-
cação sistemática de técnicas estatísticas parametrizáveis. Por sua vez,
identificar e estabelecer indicadores de desempenho/resultados para
os serviços de saúde pode ser considerada uma proposta de abran-
gência quase ilimitada, posto que informações e indicadores podem
ser obtidos de uma série de bases de dados em saúde, como assinala-
do por Carvalho et al. (1997).  Machado et al. (2003) descrevem um
estudo sobre a potencialidade dos sistemas nacionais de informações
em saúde, no qual é destacada a quantidade de variáveis disponíveis
no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH/SUS), fazendo do mesmo uma importante ferramenta para a cria-
ção de indicadores de desempenho do sistema de saúde. Em relação
ao Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde
(SIA/SUS), realçam a sua potencialidade para o estudo da oferta de
serviços em saúde, além de conter elementos que permitem a caracte-
rização das unidades de saúde e de gestores.

A tentativa de construir uma descrição da situação atual, a partir da
literatura existente e considerando, também, percepções comuns obser-
vadas entre os pesquisadores e profissionais de recursos humanos em saúde,
permite elencar as seguintes considerações:

– a quantidade de informações que se encontra nas bases de dados
sobre recursos humanos em saúde, em nosso país, é muito grande, apre-
sentando crescimento contínuo;

– essas bases de dados foram construídas em momentos diferentes,
com objetivos diferentes possuindo, portanto, “desenhos” diferentes, com
regras e conteúdos distintos;

– pelo mesmo motivo, a periodicidade de atualização delas também
é diferente, o que deve ser considerado na análise de eventuais super-
posições;
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– outras bases de dados, desenvolvidas não com a finalidade espe-
cífica de dar suporte ao acompanhamento do mercado de trabalho em
saúde, incluindo os dados de formação, deveriam ser investigadas para
verificação de suas potenciais utilidades;

– não foi encontrada documentação comparativa entre as estruturas
de dados de cada uma delas, nem possíveis tabelas de equivalência;

– embora os dados sigam uma certa padronização em cada sistema,
ela não é de uso universal, transparecendo como regra a falta de padroni-
zação dos conceitos embutidos nas bases de dados.

As bases de dados a que o presente estudo se refere estão infor-
matizadas – constituindo o que, genericamente, pode ser denominado de
sistema de informação – e, como há termos que são próprios à área da
tecnologia da informação e, portanto, comuns a essas diferentes bases de
dados, torna-se necessário firmar alguns conceitos, com a finalidade de
uniformizar e dar significado igual às abordagens dos assuntos em questão.
Nesse sentido, faz-se necessário descrever os conceitos que, no caso,
mais diretamente interessam à compreensão dos sistemas de informação
em geral e, de maneira particular, sem a pretensão de esgotar o assunto,
mas de apenas lançar luz sobre ele, explicitar o entendimento dos autores
deste estudo sobre o que significa dado, informação, conhecimento, siste-
mas de informação e padrão.

Preliminarmente, pode-se dizer que dado, informação e conheci-
mento formam um sistema hierárquico de difícil delimitação, em especial
pelo fato das pessoas introduzirem um viés pessoal a partir das diferentes
percepções e variadas interpretações que possuem em relação a tais con-
ceitos. Essas diferenças pessoais se fazem presentes em todas as nossas
análises a respeito de bases de dados já existentes – que foram modeladas
por alguém, em algum momento, com determinado objetivo.

3.1. Dado

O dado pode ser considerado o constituinte básico dos sistemas de
informação. Uma das definições mais correntes é a de que o dado é uma
descrição limitada do real, desvinculada de um referencial explicativo e
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difícil de ser utilizada como informação por ser ininteligível. Ou seja: o que
chamamos de dado tem como característica básica ser incompleto, de
forma a não permitir, por si só, uma interpretação. Entretanto,
freqüentemente dado e informação são utilizados como sinônimos. Uma
possível razão para esse uso é que quando um sistema de informação é
construído, por mais simples que seja, necessita de uma definição prévia
da sua estrutura de dados, antes que qualquer dado venha a ser guardado
nele. Nesse momento, de alguma forma o dado está sendo contextualizado,
ou, em outras palavras, está se permitindo que seja entendido como infor-
mação. Já do ponto de vista da análise de sistemas, questiona-se se a in-
formação poderia de fato ser guardada  num computador, pois a informa-
ção sempre pressupõe algum tipo de abstração, que não pode ser transfor-
mada em dado.

3.2. Informação

É uma descrição mais completa do real, associada a um referencial
explicativo sistemático. Em termos mais simples, é o dado contextualizado,
é a forma normalmente utilizada no dia a dia, embora não se tenha cons-
ciência disso. Pode-se dizer, também, que é a representação de fatos a
partir de uma determinada visão de mundo, a qual é subjetiva.

Outra definição é a de informação enquanto representação simbó-
lica de fatos ou idéias potencialmente capazes de alterar o nível de conhe-
cimento de alguém a respeito de alguma coisa, diminuindo seu grau de
incerteza. Do ponto de vista prático, somente seria útil e necessária quan-
do permitisse subsidiar uma ação que reduza o grau de incerteza. A infor-
mação, considerada como etapa primordial para a ação, por si só não
produz conhecimento, não é seu correspondente, mas é imprescindível
para que ele se realize, cabendo a ela o papel de agente mediador na pro-
dução do conhecimento.

Pode-se considerar também como informação o dado com signifi-
cado e propósito. Davenport e Prusak (1999), explicitam ser possível adi-
cionar valor ao dado de várias maneiras: contextualizada: informa sobre
o propósito da coleta de dados; categorizada: informa as unidades de
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análise e os componentes-chave dos dados; calculada: informa se os da-
dos foram analisados matemática ou estatisticamente; corrigida: infor-
ma se erros foram removidos do conjunto de dados (tratamento de da-
dos); condensada: informa se os dados foram sumarizados numa forma
mais concisa.

A informação, por si só, não conduz a mudanças e nem obriga a um
melhor entendimento da situação. É necessário conhecer  como a informa-
ção baseada em evidências e as ferramentas de gestão do conhecimento
podem ser usadas no suporte à decisão. Encontrar a informação adequa-
da para decidir como melhor gerenciar uma situação, exige que se saiba
com clareza o que está se gerenciando, pois o entendimento claro dos
dados básicos disponíveis é da maior importância. A forma como esses
dados estão organizados – sua estrutura, conteúdo, freqüência de atuali-
zação, abrangência temporal e geográfica – conferem a eles significado e
possibilidade de utilização correta.

A informação isolada tem pouca ou nenhuma utilidade. Seu impacto
aparece quando ela é acessível, adequada ao contexto, a outras informa-
ções e, mais importante, atende às expectativas e necessidades das pes-
soas, porque alcança o nível mais relevante, que é o do conhecimento.
Nessa perspectiva, é importante manter a informação atualizada e dispo-
nível para quem dela necessite.

3.3. Conhecimento

Conhecimento não é um conceito de fácil definição. No contexto
do presente estudo, pode ser compreendido, a princípio, como um
passo além da informação. Uma das suas possíveis definições refere-
se a considerá-lo como o conjunto de informações acumuladas no de-
correr da utilização dessas em uma dada realidade, na medida em que
a utilização de determinada informação gera novas informações resul-
tantes da aplicação da informação original. Esse raciocínio possibilita
dizer que o conhecimento é o legado histórico da experimentação, o
patrimônio permanente, crescente e diferencial de um indivíduo ou ins-
tituição.
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O conhecimento pode ser classificado em dois grandes grupos: o
conhecimento explícito, formal, que está expresso em textos, livros, arti-
gos científicos, que pode ser reproduzido e transmitido e o conhecimento
implícito ou tácito, que está no domínio mental de cada pessoa, pratica-
mente impossível de ser documentado e que necessita, para sua transmis-
são, do contato entre as pessoas, embora essa transmissão esteja sujeita às
capacidades e interpretações das pessoas envolvidas. Ao conjunto desses
conhecimentos dá-se o nome de capital intelectual, que pode ser de um
grupo, de uma empresa ou, mesmo, de uma sociedade.

.
3.4. Sistemas de Informação

De uma maneira geral, os sistemas de informação podem ser enten-
didos como um conjunto de computadores, de um ou mais bancos de da-
dos, de programas, pessoas e regras de funcionamento, que têm como
finalidade captar, guardar e recuperar informação, garantindo sua segu-
rança e integridade. Pode-se dizer também que sistemas de informação
são modelos que servem para orientar novas construções ou para descre-
ver um certo segmento do mundo real. Desse modo, os sistemas de infor-
mação também são descrições do mundo real, embora parciais.

Uma vez que todo sistema de informação pode ser considerado como
uma descrição de uma parte do mundo real, tem-se que considerar que
esta descrição é feita por alguém, segundo alguns critérios, os quais po-
dem ser mais ou menos técnicos, mas que conformam o contexto no qual
aquele sistema foi criado e, sendo assim, tem-se que considerar que um
sistema é uma descrição arbitrária do mundo real, que tem comportamen-
to e função, que opera em um determinado ambiente e contém dados e
que representa um modelo.

Não é incomum acontecer que diferentes pessoas, ao elaborarem
tais modelos, o fazem sem a preocupação de utilizar critérios, padrões e
atributos facilitadores da interoperabilidade com outros sistemas. Esse
modo de agir não tornará necessariamente um sistema “certo” e outro
“errado”; apenas irá gerar dois ou mais sistemas de informação que, em-
bora tratem de realidades próximas, não permitem a utilização conjunta
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dos dados contidos em cada um deles, sem que sejam submetidos a um
tratamento prévio para torná-los compatíveis.

Ponto importante diz respeito à questão da estruturação da infor-
mação, ou seja, como transformar os dados existentes no mundo real,
ditos ou escritos em linguagem corrente – forma usual de comunicação
entre pessoas que possuem capacidade de inferência e de contextualização
– em informação estruturada, adequada ao processamento computacional.
Essa é uma discussão instigante e multifacetada e não existe regra imutá-
vel em relação a maneira de fazer nem à extensão da estruturação. Em
termos práticos, os dados necessitam de algum tipo de estruturação que
os tornem passíveis de processamento. Estruturados, idealmente torna-se
necessário que esses dados estejam organizados com um certo grau de
padronização.

3.5. Padrão

Tendo como referência as determinações da International Standards
Organization (ISO), tem-se que padrão é um documento que deve repre-
sentar tanto quanto possível o resultado de um consenso, firmado e apro-
vado por um grupo reconhecido, que estabelece para uso geral e repetido
um conjunto de regras, protocolos ou características de processos com o
objetivo de ordenar e organizar atividades em contextos específicos para
benefício de todos. A padronização tem como objetivos principais a uni-
formização de conceitos, a interoperabilidade (entendida como a
potencialização do uso da informação combinada de bases de dados
diferentes); a facilitação da comunicação e a avaliação/comparação/
auditoria.
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4. FONTES PARA ESTUDOS E PESQUISAS DE
RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE

Nas ações e procedimentos empreendidos com o sentido de identi-
ficar, produzir, sistematizar e divulgar informações que possam servir como
subsídios para a formulação de políticas públicas de saúde em nosso país,
ressaltam as estratégias para fortalecer o Sistema Único de Saúde, uma
vez que a descentralização das ações de saúde exige dos profissionais que
atuam no setor habilidades e competências diferenciadas, em que sobres-
sai o trabalho em equipe, o domínio da legislação relativa à política de
recursos humanos, o adequado tratamento de informações gerenciais e
uma postura crítica-propositiva diante da crescente complexidade das ins-
tituições de saúde.

Os recursos humanos que atuam na saúde, consensualmente reco-
nhecidos como fator importante para a qualidade dos serviços, requerem,
portanto, um permanente e efetivo investimento por parte das institui-
ções. Em época de escassez de recursos financeiros, globalização da eco-
nomia e flexibilização da gestão, a formação, o desenvolvimento e a valo-
rização desses profissionais se colocam como desafios prioritários no cam-
po gerencial.

As conquistas verificadas no campo da saúde, os progressos ob-
servados na área da organização dos serviços, as novas possibilidades
tecnológicas, as modificações dos padrões epidemiológicos e de con-
dição de vida das populações, são fatores que ampliam o desafio das
ações voltadas para os profissionais de saúde, mormente as de caráter
educativo.

Nesse contexto, amplia-se o elenco de questões a serem debatidas
e enfrentadas, incluindo (re)organizar a oferta de serviços preventivos e
curativos com base nas necessidades da população, a manutenção e o
cumprimento da legislação que prevê e garante as fontes orçamentárias
para a saúde, a gestão, regulação e responsabilidade sanitária sob a ótica
de um pacto federativo assentado na descentralização e na regionalização
das ações da saúde, a precariedade das relações de trabalho que atual-
mente atinge os profissionais que atuam no “segmento público” do siste-
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ma de saúde, com repercussões na sua formação e na sua relação com a
qualidade, o cuidado e a humanização das ações de atenção ao doente.
Essas mudanças dependem da adesão e da qualidade do trabalho desen-
volvido pelo profissional que, por sua vez, tem direito a condições de
trabalho dignas, remuneração justa e possibilidade de manter-se atualiza-
do em relação aos avanços científicos e tecnológicos que ocorrem no
âmbito de sua profissão.

A realização de estudos e pesquisas no âmbito dos recursos huma-
nos em saúde merece ser incentivada e apoiada, sendo as informações
atualmente existentes e disponíveis em diferentes sistemas de dados re-
presentam uma ferramenta importante para subsidiar estudos e pesquisas
sobre trabalhadores da saúde. É com esse sentido e preocupação que es-
tão a seguir relacionadas e descritas, em forma de diretório, as bases de
dados mais notáveis de nosso país que, juntas, conformam um amplo e
invejável acúmulo de informações.

4.1. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

I – Descrição

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), do Ministério da Educação, foi criado em 1937. Dentre
outras atribuições, é o órgão responsável pela organização e manutenção
do sistema de informações e estatísticas educacionais do país.

II – Criação

1987

III – Abrangência geográfica

Brasil
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IV – Atualização

A atualização é contínua, embora o INEP normalmente estabeleça
prazos (a cada ano) para cadastramento de cursos.

V – Variáveis

Podem ser obtidos dados referentes à educação de nível médio e
superior (tecnológico e graduação). Os dados são apresentados na for-
ma de tabelas, normalmente agregadas pelo ano do censo, com identi-
ficação do estabelecimento, cursos, número de vagas e concluintes
por sexo, período de estudo, faixa etária (para o nível médio), área e
subárea de formação.

VI – Acesso às informações

Os dados relativos ao sistema educacional brasileiro podem ser
obtidos de duas formas: pela Internet, através da página do INEP, ou por
solicitação de pesquisadores e instituições, normalmente quando se torna
necessário o trabalho com dados brutos, que são enviados em planilhas
Excel. Importante ressaltar que os dados enviados dessa forma são retira-
dos do banco de dados do INEP e passados para a planilha num determi-
nado momento, o que pode ocasionar o surgimento de alterações na com-
paração de dados constantes de planilhas obtidas posteriormente.

Para o ensino superior existe o Sistema Integrado de Informações
da Educação Superior (SIEdSup), que através de senhas distintas, envia-
das pelo INEP, permite a usuários acessar o cadastro da entidade
mantenedora e o Cadastro da Educação Superior para verificar se os seus
dados estão atualizados e corretos, validar o cadastro da entidade man-
tenedora e o das Instituições de Educação Superior, cadastrar o Pesqui-
sador Institucional (interlocutor da Instituição de Ensino Superior junto ao
INEP), prestar as novas informações requeridas, acessar os formulários
do Censo da Educação Superior e preencher os dados solicitados, validar
o Censo.
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VII – Comentários

Os dados que podem ser obtidos junto ao INEP constituem a
principal fonte sobre a oferta de recursos humanos para a área da saú-
de. Destaca-se que os dados fornecidos, em se tratando de níveis de
ensino diferentes (médio e superior), necessitam de preparo prévio antes
de serem analisados ou utilizados para a construção do banco de da-
dos.

Apenas a título ilustrativo e tendo como referência um caso parti-
cular o que, de antemão, exclui qualquer possibilidade de generalizar as
ocorrências observadas (ENSP e EPSJV, 2004), cabe relacionar even-
tuais dificuldades que podem advir por conta da solicitação e do recebi-
mento de conjuntos de dados coletados do INEP:

1) a migração das planilhas de anos diferentes, sobre as mesmas
profissões da saúde, podem exigir tratamento especial, pois as colunas
das planilhas nem sempre se encontram na mesma ordem, nem sempre
com os mesmos nomes;

2) ausência de dados ou dados incompletos em relação ao nível
superior de ensino;

3) dados incorretos relativos ao ensino médio e, também,
tecnológico, com cursos sendo descritos de maneira variada e localização
diferentes de áreas e subáreas de conhecimento;

4) erros de ortografia;
5) duplicidade de dados;
6) inconsistências.
Os problemas elencados permitem pelo menos uma considera-

ção: a necessidade de discutir a padronização da informação (estrutu-
ra e conteúdo), imprescindível para o correto funcionamento dos sis-
temas de informação. A partir dela pode-se construir rotinas com críti-
ca à entrada de dados, o que reduz a possibilidade e o risco de erro.
No entanto, é importante ressalvar que a maioria das situações aqui
apontadas pode ser causada pela forma com que os formulários de
cadastramento de curso  do nível médio são feitos – manualmente e
enviadas por via postal.
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4.2. Pesquisa Mensal de Emprego (PME)

I – Descrição

A Pesquisa Mensal de Emprego (PME) é realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de uma amostra
probabilística de domicílios e busca caracterizar a população economica-
mente ativa e suas relações com o mercado de trabalho. É um levanta-
mento domiciliar utilizado para dar indicativo dos efeitos da conjuntura
econômica sobre o mercado de trabalho, tendo como objetivo produzir
indicadores mensais sobre a força de trabalho que permitam avaliar as
flutuações e a tendência, a médio e a longo prazos, desse mercado.

II – Criação

1980

III – Abrangência geográfica

Regiões metropolitanas das cidades de Recife, Salvador, Belo Ho-
rizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A PME vem sendo
realizada desde 1999 na Região Metropolitana de Curitiba, por meio de
convênio com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social
(IPARDES).

IV – Atualização

Mensal

V – Variáveis

A PME considera a pessoa moradora na unidade domiciliar sele-
cionada como “unidade estatística de investigação”. Para caracterizar a
unidade domiciliar e as pessoas que são objeto da pesquisa, são adotadas
as seguintes definições: a) domicílio – local estruturalmente separado e
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independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas,
ou que esteja sendo utilizado como tal. A separação fica caracterizada
quando o local é limitado por paredes, muros, cercas, coberto por um
teto, permitindo que seus moradores se isolem das demais pessoas da co-
munidade, arcando com parte ou com todas as despesas de alimentação
ou moradia. A independência fica caracterizada quando o local de habita-
ção tem acesso direto, o que permite aos moradores dele entrar e sair sem
passar por local de moradia de outras pessoas. Os domicílios são classifi-
cados em particulares (moradias onde o relacionamento é ditado por la-
ços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência) e
coletivos (moradias onde prevalece o cumprimento de normas adminis-
trativas); b) unidade domiciliar – é o domicílio particular ou a unidade de
habitação em domicílio coletivo; c) morador – pessoa que tem a unidade
domiciliar (domicílio particular ou unidade de habitação em domicílio
coletivo) como local de residência habitual na data da entrevista.

A PME investiga a população residente, excluindo as pessoas mo-
radoras em embaixadas, consulados ou legações e as pessoas moradoras
em domicílios coletivos de estabelecimentos institucionais, tais como os
militares em casernas ou dependências de instalações militares; os detentos
em penitenciárias ou reformatórios; os internos em escolas, hospitais, asi-
los, orfanatos e os religiosos em conventos ou mosteiros.

Entre os ocupados, a PME dimensiona os empregados com vínculo
formalizado (no setor público e no setor privado), os trabalhadores sem
carteira assinada e os que trabalham por conta própria, os empregadores,
os trabalhadores familiares sem remuneração e os trabalhadores domésti-
cos (com ou sem contrato formalizado). Na pesquisa, as pessoas são clas-
sificadas como ocupadas desde que tenham exercido algum trabalho na
semana anterior a da entrevista.

Os indicadores são calculados considerando as “pessoas ocupadas”.
Cada uma delas é contada uma única vez, embora se obtenha informa-
ções sobre quantos trabalhos teve no período de referência e se, mesmo
trabalhando, continuou a procurar trabalho. São coletados dados sobre
ocupação e desocupação das pessoas economicamente ativas, rendimento
médio nominal e real, posição na ocupação, posse de carteira de trabalho
assinada das pessoas ocupadas.
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VI – Acesso às informações

Público, via Internet, com acesso a relatórios e ao banco SIDRA
(Sistema IBGE de Recuperação Automática)

A publicação dos resultados segue uma agenda que indica a publi-
cação de um mês no mês seguinte.

VII – Comentários

As profissões da saúde aparecem agrupadas junto com educa-
ção, serviço social, administração pública, defesa e seguridade social,
o que impede a individualização dos dados relativos a elas. A pesqui-
sa foi iniciada em 1980. Em 2001, passou por um processo de revisão
metodológica objetivando atualizar sua cobertura temática e se ade-
quar às recomendações internacionais mais recentes. As principais al-
terações metodológicas ocorridas referem-se à abrangência geográfi-
ca, população em idade ativa, conceitos segundo recomendações da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), instrumentos de coleta
e expansão da amostra. Essas mudanças metodológicas impedem com-
parações entre as informações coletadas até aquele ano e as obtidas
posteriormente.

4.3. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)

I – Descrição

Sua finalidade é permitir a identificação das características da evo-
lução e dos problemas da demanda e oferta de mão-de-obra no país. Pro-
porciona a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas a res-
peito do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada
de decisões para as ações governamentais, como a elaboração de Políti-
cas de Emprego e Salário. As informações do CAGED também são uti-
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lizadas pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados re-
ferentes aos vínculos trabalhistas e liberar os benefícios. Vale ressaltar
que o universo do CAGED são apenas os trabalhadores regidos pelo regi-
me da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Mensalmente, as empresas repassam ao Ministério do Trabalho e
Emprego, via Internet, os dados individualizados sobre os trabalhadores
admitidos ou desligados no mês anterior.

Os conceitos utilizados no CAGED referem-se às alterações de
empregos regidos pela CLT, ocorridas nos estabelecimentos empregado-
res. Considera-se como admissão toda entrada de trabalhador numa em-
presa no mês corrente e como desligamento toda saída de pessoa cuja
relação empregatícia cessou durante o mês por qualquer motivo (demis-
são, aposentadoria, morte).

De forma distinta da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
não fazem parte do CAGED os empregados do setor público, regidos por
outro estatuto, bem como os trabalhadores avulsos, conforme definidos
em lei.

Vale ressaltar que o número de empregos, em determinado período
de referência, corresponde ao total de admissões e que o número de em-
pregados pode ser diferente se um indivíduo acumular, na data de refe-
rência, mais de um emprego.

II – Criação

1965

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Mensal
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V – Variáveis

Os dados do CAGED são coletados por meio de formulário pró-
prio, também disponível em fita magnética ou disquete. O formulário
apresenta dois módulos distintos de informações: o Módulo I, que se uti-
liza das informações solicitadas no anverso do formulário, permite calcu-
lar o índice mensal de emprego, a taxa de rotatividade mensal e a flutuação
mensal do emprego, desagregados em nível de sub-atividade econômica e
municípios e o Módulo II, que se utiliza dos dados solicitados no verso do
formulário, informa os atributos de cada empregado (nome, número do
PIS, sexo, idade, grau de instrução, ocupação, horas contratuais de traba-
lho semanal, remuneração mensal).

VI – Acesso às informações

O acesso on-line às bases estatísticas RAIS e CAGED é feito com
auxílio de uma ferramenta que possibilita a pesquisa dinâmica das infor-
mações, permitindo acesso através do programa de disseminação de esta-
tísticas do Ministério do Trabalho e Emprego. Para tanto é necessário
solicitar o código de usuário e a senha de acesso.

VII – Comentários

A página do CAGED (http://www2.caged.com.br) permite o envio
das informações por parte das empresas, obtenção de extrato e recibo de
envio, download dos aplicativos CAGED, acesso on-line às bases de da-
dos, análise mensal do trabalho formal e link para o Programa de Disse-
minação de Estatísticas do Trabalho.

Podem ser obtidas várias informações no site, sem necessidade de
senha, como estatísticas com análise mensal, planilhas e comportamento.

As profissões estão separadas por grupos, sendo que cada um deles
agrega um número grande delas. Não é possível individualizar as da área
da saúde no material obtido via Internet.
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4.4. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

I – Descrição

Mantida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, fornece informa-
ções sobre ocupação e salários do emprego formal, ou seja, trabalhadores
de todo o País com carteira assinada, abrangendo todos os ramos de ativi-
dade econômica.

Os dados coletados pela RAIS são importantes para atendimento
das necessidades de controle dos registros do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e
Benefícios Previdenciários e de identificação do trabalhador com direito
ao abono salarial pelo PIS/PASEP.

II – Criação

1980

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Anual

V – Variáveis

As principais tabelas divulgadas pela RAIS abrangem informações
relativas a: a) número de empregados existentes em 31 de dezembro do
ano-base em que a informação foi prestada, segundo as características
que possam qualificá-los quanto a faixa etária, grau de instrução, tama-
nho do estabelecimento empregador, natureza do vínculo, tempo de servi-
ço, remuneração, nacionalidade, ocupação; b) flutuação do emprego, dis-
criminando admissões e desligamentos ocorridos durante o ano, assim
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como as características que permitam a análise dessa flutuação e suas os-
cilações ao longo do ano; c) remuneração, com informações que propi-
ciem a análise da estrutura e do comportamento dessa variável; d) estabe-
lecimentos empregadores, com informações sobre a distribuição geográ-
fica e setorial dos estabelecimentos declarantes, conforme o tamanho em
31 de dezembro do ano-base.

O número de estabelecimentos que apresentam declarações à
RAIS difere ano a ano, o que dificulta discriminar se a variação do
emprego se deve a um real aumento ou redução decorrente da situa-
ção do mercado de trabalho e/ou a um melhor desempenho na decla-
ração. A definição de um painel fixo, referido à quase totalidade dos
estabelecimentos, visa superar tal dificuldade, possibilitando a compa-
ração dos totais de vínculos empregatícios existentes nos estabeleci-
mentos que responderam a pelo menos duas RAIS consecutivas, con-
siderados os seguintes tópicos:

• Quantidade de empregos existentes, por faixa etária, sexo, área
geográfica e atividade econômica;

• Quantidade de demissões/desligamentos, segundo tempo de servi-
ço, sexo e causa de rescisão por área geográfica e setor de atividade
econômica;

• Quantidade de empregos, segundo natureza do vínculo, sexo e área
geográfica, por setor da atividade econômica;

• Remuneração dos empregados, segundo faixa de salário, sexo e ati-
vidade econômica, por área geográfica;

• Remuneração média no mês de admissão, segundo mês, sexo e área
geográfica, por setor de atividade econômica.

VI – Acesso às informações

Através de cadastramento junto ao Programa de Disseminação das
Bases de Dados, sendo que devem ser usados sites diferentes para pessoas
jurídica e física:

Jurídica: (http://www.mte.gov.br/EstudiososPesquisadores/PDET)
Física: (http://www.mte.gov.br/EstudiososPesquisadores/Pdet/Aces-

so/Conteudo/FormAcesso1_net.asp)
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VII – Comentários
Com relação ao setor saúde, são consideradas apenas três catego-

rias profissionais: médicos, enfermeiros e pessoal de enfermagem. Neste
último grupo estão incluídas uma série de ocupações, como parteira e
instrumentador cirúrgico. Não permite uma análise do total das ocupa-
ções no setor.

Devem apresentar declaração todas as pessoas jurídicas que, inde-
pendente de organização empresarial, tenham mantido, como emprega-
dores, qualquer relação de emprego durante o ano a que se refere as infor-
mações. O formulário próprio para esse fim deve ser respondido entre
janeiro e abril de cada ano, com informações relativas a todas relações de
emprego ocorridas ao longo do ano-base.

São perfeitamente caracterizáveis dois conjuntos de informações
na RAIS: as relativas aos estabelecimentos (como localização, ativi-
dade econômica, tamanho) e as relativas a cada um dos empregados
que tenham tido vínculo empregatício com esses estabelecimentos
durante o ano-base (como idade, ocupação, remuneração, grau de ins-
trução).

4.5. Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde (SIOPS)

I – Descrição

O SIOPS tem como principal objetivo a coleta e a sistematização
de informações sobre as receitas totais e despesas com ações e serviços
públicos de saúde das três esferas de governo. Teve origem no Conselho
Nacional de Saúde, em 1993. Em 1998 a Procuradoria e o Ministério da
Saúde viabilizaram a formalização do SIOPS, que passou a coletar dados
através de planilhas eletrônicas, dadas as dificuldades das primeiras ten-
tativas de coleta através de ofício e de formulários contidos em disquetes,
principalmente devido à falta de padronização das respostas. Em 30 de
abril de 1999 foi assinada a Portaria Interministerial nº 529 pelo Ministro
da Saúde e pelo Procurador Geral da República, designando uma equipe
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para desenvolver o projeto de implantação do SIOPS, que passou a cole-
tar dados através de um sistema informatizado desenvolvido pelo Depar-
tamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, possi-
bilitando a transmissão dos dados pela Internet.

A partir do ano-base 1998, os dados transmitidos estão
disponibilizados na Internet, tanto no formato das planilhas informadas,
quanto na forma de indicadores, permitindo comparações e agregações
de dados das mais diversas formas, por municípios, por Unidade Federa-
tiva, por porte populacional ou qualquer outro a ser escolhido pelo usuá-
rio, de forma a fortalecer o controle social sobre o financiamento do Sis-
tema Único de Saúde.

II –  Criação

1999

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Anual

V – Variáveis

As variáveis dizem respeito a itens de receita e despesa, apresenta-
dos por Unidade Federativa por município, para um determinado ano.
Até o momento, o banco de dados do SIOPS vem sendo alimentado de
diferentes formas conforme a esfera de governo. Para os municípios e
estados existem software de coleta e processamento das informações e
geração automática de indicadores financeiros relevantes para o planeja-
mento, gestão e controle social do Sistema Único de Saúde. Para a União,
são utilizados relatórios produzidos, principalmente, pela Secretaria Exe-
cutiva do Ministério da Saúde.
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Em relação aos municípios, dada a sua quantidade, existe um
software para preenchimento que pode ser baixado dos sites do Ministé-
rio da Saúde e cujos resultados individuais (para cada município) e con-
solidados são também disponibilizados na Internet. O primeiro sistema
foi lançado em fins de 1999 e se referia à execução orçamentária do ano
de 1998. Ou seja, para os municípios, os dados são coletados através de
software específico de auto-preenchimento pelo gestor municipal (nor-
malmente em colaboração com o gestor da área financeira da Prefeitura)
e enviados para o Ministério da Saúde eletronicamente, em procedimento
similar ao atualmente adotado para envio da declaração do Imposto de
Renda.

VI – Acesso às informações

O acesso é público, sem cobrança, através da Internet – por meio de
planilhas e indicadores.

VII – Comentários

O SIOPS não desagrega os gastos com pessoal da saúde num nível
que permita o uso para definição de políticas de recursos humanos em
saúde. No entanto, o acompanhamento das séries históricas e a compara-
ção entre municípios e entre estados pode agregar valor, quando utilizado
com outros dados. Ver tabela 1.

O percentual de recursos financeiros do município provenientes de
impostos e transferências aplicados em saúde corresponde à participação
dos recursos próprios municipais – impostos e transferências constitucio-
nais e legais na Despesa Total com Saúde. Os recursos próprios munici-
pais constituem a chamada “base vinculável”, conforme definição conti-
da na Emenda Constitucional 29, que vincula recursos para a área de
saúde, sendo o somatório dos seguintes itens do formulário da receita do
SIOPS: a) Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –
IPTU; b) Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens e Diretos so-
bre Imóveis – ITBI; c) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
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ISS; d) Outros Impostos: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM); Transferência do Imposto de Renda Retido na Fonte (Art.
158 – I da Constituição Federal); Cota-parte do Imposto sobre Proprie-
dade Territorial Rural; Transferência Financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios – Lei Complementar nº 87/96; Cota-Parte do
ICMS; Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados – Expor-
tação; Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
– IPVA; Dívida Ativa Tributária de Impostos.

Para cálculo da Despesa Total deve-se somar as despesas da ad-
ministração direta com as despesas da administração indireta. Desse
total deve ser deduzido o valor informado no item 1.4.5.5.5 (Transfe-
rência a Instituição Municipal) do formulário de despesa (planilhas
SIOPS). Este procedimento faz-se necessário para evitar a dupla con-
tagem. A “Transferência ao SUS” é o resultado da soma de todas as
transferências para o SUS no município (União, Estados e Consórcios
Municipais).

Obtendo estas duas informações, o cálculo do Percentual de Recur-
sos Próprios Municipais, Provenientes de Impostos e Transferências Apli-
cados em Saúde, deve ser feito deduzindo as Transferências ao SUS da
Despesa Total com Saúde e dividindo este resultado pela “base vinculável”
ou recursos próprios.

Desde outubro de 2005, os dados do SIOPS referentes ao cum-
primento da EC 29 pelos estados e municípios, em 2004, estão ali-
mentando o CAUC – Cadastro Único de Exigências para Transferên-
cias Voluntárias para Estados e Municípios, um subsistema do Siste-
ma Integrado de administração Financeira (SIAFI), que torna os entes
adimplentes ou inadimplentes para o recebimento das transferências
voluntárias da União. (http://siops.datasus.gov.br/, recuperado em 07/
11/2005).

O Quadro 1 mostra o percentual de gastos com pessoal da saúde
em relação às despesas totais com saúde, por Unidade Federativa, no pe-
ríodo de 2002 a 2004. Pode-se notar que o gasto diminuiu na média na-
cional total, de 43,55 % para 37,59 %.
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Quadro 1

% Despesa Pessoal por ano, segundo UF. Período: 2002-2004 
UF  2002 2003 2004 Total 
TOTAL  43,55  37,40  31,28 37,59  
Acre  68,31  68,04  63,84  66,55  
Piauí  57,38  70,10  53,89  59,59  
Amazonas  51,93  65,30  0,00  58,49  
Alagoas  61,40  56,47  54,32  57,11  
Rio Grande do Norte  57,66  59,30  54,46  56,81  
Tocantins  51,56  54,48  58,33  55,18  
Espírito Santo  52,15  0,00  0,00  52,15  
Rondônia  58,18  46,92  0,00  51,52  
Bahia  50,96  45,42  0,00  47,88  
Amapá  44,20  42,61  47,34  44,94  
Pernambuco  44,78  0,00  0,00  44,78  
Rio de Janeiro  44,64  0,00  0,00  44,64  
Distrito Federal  61,31  32,10  32,43  43,98  
Goiás  39,06  39,30  44,66  41,28  
Santa Catarina  41,40  37,99  0,00  39,57  
Pará  37,81  41,03  35,37  37,72  
Ceará  36,07 34,91 0,00 35,48 
Mato Grosso  40,24 30,33 0,00 34,19 
Sergipe  35,61 32,96 0,00 34,05 
São Paulo  40,38 34,02 28,94 33,46 
Maranhão  38,34 26,83 30,60 32,14 
Paraná  29,27 0,00 0,00 29,27 
Paraíba  26,57 0,00 0,00 26,57 
Mato Grosso do Sul  28,35 25,19 23,91 25,28 
Minas Gerais  37,86 20,66 16,65 22,64 
Roraima  17,67 16,47 25,56 20,22 

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde SIOPS Governos
Estaduais. Recuperado em 07/11/2005.

4.6. Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI)

I – Descrição

Sistema de acompanhamento financeiro e orçamentário da União
e de transferência de recursos para suas Unidades Gestoras. Contém
informações sobre a descentralização dos recursos financeiros e orça-
mentários da União para utilização direta e indireta (através de Convê-
nios). Trata-se de uma ferramenta para executar, acompanhar e con-
trolar a correta utilização dos recursos da União. O SIAFI é o princi-
pal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da
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execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal, pro-
cessando e controlando a execução orçamentária dos Órgãos da Admi-
nistração Pública Federal Direta, das Autarquias, das Fundações e das
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que estiverem con-
templadas no Orçamento Fiscal e/ou no Orçamento da Seguridade So-
cial. O sistema pode ser utilizado pelas Entidades Públicas Federais, Esta-
duais e Municipais apenas para receberem suas taxas dos Órgãos que
utilizam o sistema, através da Conta Única do Governo Federal. Esta uti-
lização depende de convênio a ser celebrado entre a Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN) e a entidade que desejar utilizar a Conta Única para
receber suas faturas dos Órgãos Federais, como por exemplo as taxas de
água, energia elétrica, telefone.

II – Criação

1987

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Anual

V – Variáveis

• Orçamento da União:
– Valor dos programas
– Categoria econômica a ser utilizada

• Movimento contábil nas Unidades Gestoras:
– Informações financeiras, orçamentárias, patrimoniais, contábeis
e de auditoria
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• Convênios de Receita/Despesa:
– Cadastro das entidades conveniadas
– Cronograma e cadastro dos contratos
– Acompanhamento dos convênios
– Valor dos convênios

VI – Acesso às informações

Administração Pública e Público Cadastrado.

VIII – Comentários

Trata-se de um sistema de acompanhamento das atividades rela-
cionadas com a administração dos recursos financeiros da União, o qual
centraliza e uniformiza o processamento da execução orçamentária, re-
correndo a técnicas de elaboração eletrônica de dados, com o envolvimento
das unidades centrais e setoriais do sistema, bem como a participação
dinâmica das unidades gestoras e entidades supervisionadas, sob a super-
visão técnica da Secretaria do Tesouro Nacional e sem prejuízo da subor-
dinação hierárquica ministerial. O SIAFI identifica os objetivos dos gastos
do Governo Federal através da classificação funcional programática do
Orçamento da União, o que permite saber em quais Unidades, funções, pro-
gramas, subprogramas e atividades são efetuadas as despesas e investimentos
do Governo Federal. Através das Unidades Gestoras pode-se identificar quem
são os agentes que efetuam estes gastos. Através das Fontes de Recursos é
possível identificar a origem dos recursos bem como sua aplicação.

4.7. Sistema Integrado de Administração e Recursos
Humanos (SIAPE)

I – Descrição

O SIAPE foi criado em 1990, como forma de integrar e unificar as
folhas de pagamento dos órgãos da Administração Direta. Até a
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implementação desse sistema, cada órgão tinha uma forma própria e autô-
noma de processamento da folha de seus servidores, o que dificultava a
ação dos órgãos de controle e do próprio Tesouro. O SIAPE contém infor-
mações relativas a cadastro, pensão, folha de pagamento, diárias e passa-
gens, além de alguns módulos de apoio.

II – Criação

1990

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Diária

V – Variáveis

• Dados de identificação do servidor: nome, endereço, filiação, data
de nascimento, nacionalidade;

• Documentos de identificação do servidor: CPF, Título de eleitor,
PIS/PASEP, Carteira de Identidade;

• Dados Funcionais do servidor: Órgão, lotação, formação, regime,
cargo, nível no Plano de Carreira, classe, formação profissional, remune-
ração, carga horária.

VI  – Acesso às informações

Administração Pública e Público Credenciado, através de
meios magnéticos e Internet. O órgão responsável pela disseminação
das informações é o Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO).
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VII – Comentários

O SIAPE tem como principal objetivo atender a folha de pagamen-
tos dos servidores públicos da União. Por esse motivo, seu conteúdo, es-
trutura e funções que o envolvem contribuem pouco para uma gerência
de recursos humanos mais efetiva, com o sistema apresentando. Nesse
campo, uma série de inconsistências, de erros e de ausências de infor-
mações, que comprometem sua integridade e, conseqüentemente, con-
tribuem para a deficiência na prestação de informações, obrigando
vários órgãos federais (como por exemplo a Fundação Oswaldo Cruz) a
manterem sistemas informatizados paralelos, razoavelmente sofisticados,
como forma de reduzir as deficiências verificadas no cadastro do SIAPE.

O SIAPE encontra-se atualmente sob responsabilidade da Secretaria
de Recursos Humanos (SRH), vinculada ao Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão. O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
é contratado pelo Ministério para prover o suporte ao desenvolvimento, ma-
nutenção, processamentos extraordinários (apurações especiais) e impressão
de contracheques e relatórios mensais relativos à folha de pagamento.

Em 1998, foi lançada a versão do SIAPE na Internet, chamada
SIAPENET, que pode ser acessado pelo endereço http://www.siapenet.gov.br.
A principal meta desse sistema é a melhoria da comunicação com os servido-
res da União. O SIAPENET não detém todo o volume de informações dispo-
níveis na versão em grande porte, entretanto tem melhor qualidade gráfica,
além de permitir consultas durante o período de processamento da folha, quando
a versão do mainframe fica indisponível para a quase totalidade dos usuários.
O SIAPE é restrito aos funcionários da União.

4.8. Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (SIAPECAD)

I – Descrição

O SIAPECAD tem por objetivo dotar o gestor de recursos humanos
de informações mais detalhadas a respeito do cadastro dos servidores. Bus-
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ca-se, ainda, gerar a folha de pagamento a partir das informações cadastrais,
eliminando ou reduzindo drasticamente o volume de valores informados
manualmente na folha e trazendo maior transparência e segurança.

A decisão de criar o SIAPECAD nasceu da necessidade de gerenciar o
cadastro do SIAPE de forma mais eficaz. Trata-se de sistema que já existia e
era utilizado pelo Ministério da Fazenda, com a denominação de Sistema de
Administração de Pessoal (SIPE), tendo sido sua utilização estendida para os
órgãos da administração pública direta e usuários do SIAPE.

A principal vantagem da implantação desse cadastro é a incorpora-
ção de novas funcionalidades de gestão de recursos humanos para ofere-
cer à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, de
modo a poder exercer suas atribuições apoiada em informações confiáveis
e abrangentes. Uma grande contribuição do SIAPECAD para a melhoria
na prestação de informações na área de pessoal foi a depuração cadastral,
que esteve por trás de todo processo de conversão. Todos os órgãos a
serem convertidos tiveram que recadastrar seus servidores, atualizando
informações e acrescentando as inexistentes.

II – Criação

2004

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Contínua

V – Variáveis

a) administração de tabelas de escolaridade, formação, estabeleci-
mento de ensino, estado civil, país, unidade da federação, município, regi-
me jurídico; b) geração e tratamento automatizado de boletins e documen-
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tos; c) controle completo dos dados pessoais dos servidores; d) informa-
ções completas sobre conta bancária; e) tratamento de servidor concursado
(emissão de edital, nomeação, posse); f) tratamento de restrições para
exercício do cargo (cursos, formação, escolaridade); g) controle de va-
gas: reserva de vagas; h) controle de provimentos por: readaptação, apro-
veitamento, reintegração, recondução, redistribuição, promoção enqua-
dramento, posse; i) controle de vacâncias: exoneração, demissão, apo-
sentadoria, falecimento; j) controle de progressão funcional, determinada
por avaliação do servidor; l) novas facilidades para administração da função
do servidor; m) novas facilidades para tratamento da lotação do servidor; n)
novas facilidades para tratamento de direitos e benefícios do servidor; o) no-
vas facilidades para tratamento de ocorrências da vida funcional; p) novas
facilidades para tratamento de concessão e administração de aposentadoria;
q) novas facilidades para tratamento de diárias, passagens e viagens a serviço.

VI – Acesso às informações

Restrito à administração pública e público credenciado; gratuito.
Meios: magnéticos (terminal, micro, internet via emulação – SERPRO).

VII – Comentários

O SIAPECAD é uma importante ferramenta para o gestor de saú-
de, especialmente em nível local, ao permitir ao mesmo acesso a informa-
ções sobre outras competências de seus funcionários, que poderiam ser
diversas daquelas em que os mesmos pudessem estar lotados. Sua utilida-
de, entretanto, é dependente da qualidade de sua atualização, que neces-
sitaria de investigação específica para ser avaliada.

4.9. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

I – Descrição

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), ins-
tituído pela Portaria MS/SAS 376, de 03 de outubro de 2000, é o sistema
para cadastramento dos estabelecimentos de saúde instalados em todo o
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território nacional, que tem como objetivo permitir o conhecimento das
atuais condições de funcionamento dessas unidades. Abrange a totalidade
dos hospitais existentes no país, assim como a totalidade dos serviços/
estabelecimentos ambulatoriais vinculados ao Sistema Único de Saúde.
Os gestores do SUS, nos níveis federal,  estadual e municipal, são funda-
mentais no processo de construir essa base de dados atualizada, única e
fidedigna em todo país, que propicia ao gestor o conhecimento da realida-
de sócio sanitária para a formulação de políticas de saúde e sobre o con-
trole social do exercício de suas funções na execução dessas políticas.

II – Criação

2002

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Contínua

V – Variáveis

O sistema reúne dados que identificam o perfil dos estabelecimen-
tos de saúde nos aspectos de área física, recursos humanos, equipamentos
e serviços ambulatoriais e hospitalares e inclui o cadastramento e a ma-
nutenção de dados básicos dos Estabelecimentos de Saúde; Cadastramento
e manutenção dos dados conjuntos – hospitalar e ambulatorial; Cadas-
tramento e manutenção dos dados exclusivamente ambulatoriais; Cadas-
tramento e manutenção dos dados exclusivamente hospitalares; Cadas-
tramento e manutenção dos dados cadastrais de profissionais; Cadas-
tramento e manutenção dos dados de identificação de mantenedora. O
CNES registra, ainda, informações sobre vínculo com cooperativas, bem
como as especialidades/ocupações (CBO) contratadas.
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Estabelecimento de Saúde (ES) é a denominação dada a qualquer
local destinado a realização de ações e/ou serviços de saúde coletiva ou
individual, qualquer que seja o porte ou nível de complexidade. No CNES
podem ser incluídos hospitais de grande porte assim como consultórios
médicos isolados ou Unidades de Vigilância Sanitária ou Epidemiológica.
Na identificação do estabelecimento, é utilizado o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), segundo instruções específicas para
os casos de mantenedoras e estabelecimentos de órgão do Poder Executi-
vo, Legislativo ou Judiciário. No caso de consultórios médicos ou
odontológicos isolados (pessoa física), o campo é preenchido com o CPF
do profissional.

Os dados relativos aos profissionais (inclusive os de não brasileiros
natos), destinam-se a conhecer a real potencialidade de oferta de recursos
humanos ligados à execução de ações e serviços nos estabelecimentos de
saúde. Existe um cadastramento específico para coletar os dados dos
profissionais que atuam nos estabelecimentos vinculados ao SUS e outro
para profissionais que atendam somente em estabelecimentos eminente-
mente privados ou somente clientela privada em estabelecimento que preste
serviços ao SUS e a outros convênios. São registrados, entre outros, o
nome do profissional, o número do PIS/PASEP, o número do CPF e o
Código do Cartão Nacional de Saúde.

O CNES registra o grau de escolaridade e dados da ocupação de-
senvolvida na unidade. A codificação da atividade profissional é de acor-
do com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, obedecendo à
determinação da PT/GM/MS 3947/98. Previu-se o cadastramento no SUS
de um profissional em até três atividades por estabelecimento. Os dados
de carga horária semanal são específicos para profissionais de nível supe-
rior, ligados a execução de ações e serviços de saúde  do SUS.

VI – Acesso às informações

Público. Via Internet no site http://www.cnes.datasus.gov.br. Tam-
bém podem ser obtidas em CD ROM, com dados desagregados. O site
permite acesso a uma série de serviços e consultas, além de remessa e
baixa de dados e programas. É possível a consulta de estabelecimentos e
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de profissionais por nome ou localização; consulta à legislação específica, rela-
ção de gestores cadastrados, não cadastrados e sem envio de bases; e alguns
indicadores sobre leitos, equipamentos, serviços prestados, entre outros.

VII – Comentários

O CNES é da maior importância para um gerenciamento eficaz,
propiciando ao gestor informações fundamentais para o conhecimento da
realidade da sua rede de serviços. Auxilia na formulação de políticas de
saúde, em todos os níveis de governo, e no controle social.

O CNES representa um desejo há muito aspirado por todos que
utilizam as informações de saúde como base para o seu trabalho, seja no
aspecto operacional quanto gerencial, visto que os dados cadastrais cons-
tituem um dos pontos fundamentais para a elaboração da programação,
controle e avaliação da assistência hospitalar e ambulatorial no país, as-
sim como a garantia da correspondência entre a capacidade operacional
das entidades vinculadas ao SUS e o pagamento pelos serviços prestados.

A possibilidade de utilização conjunta de dados do CNES com os
dados de produção do SUS – obtidos no Sistema de Informações Hospita-
lares (SIH/SUS) e no Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI/SUS)
– merece um estudo mais detalhado, inclusive com a construção de séries
históricas compatíveis, na tentativa da construção de modelos de oferta/
produção (demanda) de serviços.

A elaboração do novo modelo de cadastro teve como base as neces-
sidades dos gestores no tocante aos Sistemas de Informações do SUS, a
Pesquisa de Assistência Médica Sanitária do IBGE (em razão dos acrés-
cimos recebidos a partir de 1998) e a Ficha de Cadastro de Estabeleci-
mentos de Saúde (FCES) criada pela PT/GM/MS 1890/97 e PT/SAS 33/
98, visando ampliar as informações de ambos os instrumentos para a ges-
tão do sistema, compostas de 14 folhas divididas em módulos e conjuntos
de dados, abrangendo todos os aspectos da caracterização das unidades
de saúde

A FCES traz várias implementações de padronização de estrutura e
conteúdo de dados, fundamentais para permitir a compatibilização de
dados entre bases diferentes. A título ilustrativo, alguns exemplos cabem
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ser citados: as instruções de preenchimento prevêem a necessidade de
abreviação de nomes, numa tentativa de padronizar esse processo; exis-
tem instruções sobre procedimentos padronizados para preenchimento dos
campos, tais como alinhamento, espaços em branco; utilização de
identificadores de profissionais de saúde de abrangência nacional como o
PIS/PASEP e o CIC; utilização da CBO para preenchimento das ocupa-
ções de saúde; informações sobre profissionais de saúde não brasileiros
natos, naturalizados ou não. É o único dos sistemas analisados que traz
essa informação, que ganha importância fundamental frente ao contexto
do Mercosul; informações sobre vinculação com cooperativas, também
muito importante para o entendimento da precarização do trabalho em
saúde no Brasil, assunto atual e objeto de vários estudos.

4.10. Pesquisa Assistência Médico Sanitária (AMS)

I – Descrição

A AMS é uma pesquisa censitária, organizada pelo IBGE, que abrange
todos os estabelecimentos de saúde existentes no País que prestam assistência
à saúde individual ou coletiva, de acordo com normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, seja em regime ambulatorial ou de internação, inclusive
os de diagnose, terapia e controle regular de zoonoses, públicos ou particula-
res, com ou sem fins lucrativos. As diversas versões da AMS (momentos em
que a pesquisa foi realizada), possuem dados diferentes, pois tiveram focos
diferentes. Para este estudo foi considerada a última realizada (BRASIL,
Ministério do Planejamento, 2002).

II – Criação e anos de realização

1981 a 1990; em 1992, 1999 e 2002

III – Abrangência geográfica

Brasil
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IV – Atualização

A atualização é feita a cada nova pesquisa realizada

V – Variáveis

Na pesquisa realizada em 2002, foi estabelecido um recorte entre
consultórios médicos particulares (que tradicionalmente não são levados
em conta) e pequenas clínicas ambulatoriais, que muitas vezes diferem
apenas na existência de um registro de pessoa jurídica (CNPJ). Procuran-
do uniformizar nacionalmente essa constatação e delimitar melhor o uni-
verso, a AMS 2002 utilizou os seguintes critérios:

1 – Estabelecimentos que são objeto da pesquisa:
a) os estabelecimentos privados de saúde, registrados como pessoa

jurídica (CNPJ), onde atuem três ou mais profissionais de saúde, com
administração única e que tenha pelo menos um funcionário próprio do
estabelecimento (auxiliar de enfermagem, secretária, atendente);

b) os estabelecimentos de saúde que realizem procedimentos de
Apoio à Diagnose e Terapia ou de Cirurgia Ambulatorial, registrados como
pessoa jurídica (CNPJ) e com pelo menos um funcionário próprio, inde-
pendente do número de profissionais de saúde que atuem no estabeleci-
mento;

c) os estabelecimentos públicos de saúde, independente do número
de funcionários e do registro de pessoa jurídica, desde que tenham insta-
lação física destinada exclusivamente a ações na área de saúde;

d) estabelecimentos de Saúde com internação, independente do nú-
mero de funcionários, que possuam instalações adequadas ao atendimen-
to de pacientes com um tempo de permanência superior a 24 horas e pos-
suam pelo menos um médico responsável.

2 – Estabelecimentos que não são objeto da pesquisa:
a) consultórios particulares destinados à consulta de pacientes mi-

nistrados por profissionais de saúde autônomos, como médicos, psicólo-
gos, enfermeiros, etc., sem o registro de pessoa jurídica (CNPJ);

b) ambulatórios médicos ou gabinetes dentários da rede escolar que
se destinam exclusivamente ao atendimento de alunos e funcionários;
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c) ambulatórios médicos ou gabinetes dentários de empresas parti-
culares ou entidades públicas cujos atendimentos sejam exclusivos a seus
empregados;

d) estabelecimentos de saúde que se dedicam exclusivamente à pes-
quisa ou ao ensino, que não realizem atendimento ou exames de pacientes
regularmente; e

e) estabelecimentos criados em caráter provisório de campanha.
As informações dos estabelecimentos foram coletadas nos questio-

nários: Ambulatorial/Hospitalar, Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia
ou Simplificado e de acordo com o tipo e complexidade dos serviços ofe-
recidos: se único, terceirizado ou com terceirização. Diferente da pesqui-
sa realizada em 1999, na AMS 2002 a relação de terceirização entre os
estabelecimentos foi investigada através da aplicação de questionário es-
pecífico, mesmo para aqueles (terceirizados) que funcionassem dentro
das dependências de outro estabelecimento (com terceirização). Caracte-
rizou-se o tipo de estabelecimento como sendo único, terceirizado ou com
terceirização. Esta definição torna-se útil e necessária frente a atual dinâ-
mica de prestação de serviços de saúde que se manifesta no Brasil nos
últimos anos. Com esta classificação, é possível observar quantos estabe-
lecimentos empregam este tipo de relação de prestação de serviços e, ain-
da, quais os tipos de terceirização mais freqüentes.

Quanto aos grupos de profissionais de saúde que estabelecem uma
empresa de prestação de serviços, a pesquisa não considerou como um
estabelecimento de saúde. Os profissionais de saúde destas empresas fo-
ram contados como recursos humanos onde prestaram serviços. Para que
se tenha a real dimensão da oferta de serviços e comparabilidade com a
AMS 1999, nesta publicação as tabelas referentes a estabelecimentos de
saúde contêm as informações dos estabelecimentos únicos e dos com
terceirização, estes últimos incluindo as informações dos que são
terceirizados.

Na realização da pesquisa AMS 2002, os dados foram coletados
em três modelos de questionários, que puderam ser aplicados em papel ou
em meio magnético (disquete). Os questionários da pesquisa não são auto-
instrucionais, dependendo das instruções do entrevistador:
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a) questionário Ambulatorial/Hospitalar: aplicado aos estabelecimen-
tos de saúde que prestam atendimento a pacientes em regime ambulatorial,
de emergência ou de internação, sejam eles únicos, terceirizados ou com
terceirização;

b) questionário Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia: aplicado
aos estabelecimentos de saúde, sejam eles únicos, terceirizados ou com
terceirização, onde são realizados diferentes tipos de atividades que auxi-
liam a determinação do diagnóstico ou complementam o tratamento e a
reabilitação de doentes, tendo como responsável um profissional de saú-
de de nível superior (médico, fisioterapeuta, psicólogo, fisiatra, enfermei-
ra, ou outros). Os estabelecimentos de Apoio à Diagnose e Terapia que
também realizam consultas ambulatoriais para pacientes externos, preen-
cheram o questionário Ambulatorial/Hospitalar;

c) questionário Simplificado: aplicado a unidades ambulatoriais de
menor complexidade, capacitadas a executar atividades básicas de aten-
ção à saúde, incluindo vacinação, atendimento realizado por agente de
saúde, auxiliar/técnico de enfermagem, guarda de endemias, médicos,
odontólogos e de outros profissionais que executam assistência básica.
Excluem-se desta categoria os estabelecimentos de saúde ambulatoriais
que realizam exames de apoio ao diagnóstico e terapia, outros atendi-
mentos especializados e procedimentos de maior complexidade que res-
ponderam ao questionário Ambulatorial/Hospitalar.

A pesquisa AMS colhe dados sobre localização; tipo de estabeleci-
mento; condição de funcionamento; atendimento: com internação, hospi-
tal-dia, sem internação; categoria: geral com especialidades, especializa-
do1 ; funcionamento; modalidades de prestação de serviços: segundo o
agente financiador; atendimentos: ambulatoriais, urgência/emergência,

1
 Tipos de especialidades: as especialidades presentes nos estabelecimentos de saúde foram

classificadas de três formas na AMS 2002: a) Ambulatorial/hospitalar: corresponde às especiali-
dades médicas e outros atendimentos feitos por profissionais de nível superior, como nutricionista,
fonoaudiólogo, odontólogo, etc. b) Serviços de apoio à diagnose e terapia: atendimento feito para
elucidação de diagnósticos (ultra-sonografia, eletrocardiograma, anatomia patológica, etc.) e reali-
zação de tratamentos específicos, como, por exemplo, quimioterapia, diálise, etc. c) Atenção bási-
ca: são as especialidades dos estabelecimentos de saúde de menor complexidade, podendo o
atendimento ser feito com ou sem médico. Como exemplos, têm-se atenção ao parto por partei-
ras, imunização, vigilância sanitária, médico de família, entre outros.
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consultórios por especialidades; especialidades médicas básicas (clínica
médica, cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia e pediatria); outras espe-
cialidades médicas; outras especialidades não-médicas; capacidade insta-
lada/produção de serviços; atendimento de urgência/emergência; atendi-
mentos realizados em outubro de 2001: número de atendimentos realiza-
dos, segundo a forma de financiamento: particular, SUS, convênios e total;
recursos humanos: jornada de trabalho; vínculo com o estabelecimento de
saúde e escolaridade.

Na AMS 2002, foi investigada a função que uma pessoa exerce no
estabelecimento de saúde, independente do nível de escolaridade. As in-
formações se referem a postos de trabalho ocupados e não ao total de
profissionais existentes, já que um mesmo profissional pode desempenhar
mais de uma atividade.

VI – Acesso às informações

O CD-ROM disponibilizado com as informações da AMS 2002
contém microdados organizados em um Banco Multidimensional de
Microdados Estatísticos/BME, que tem como objetivo a disponibilização
ao público de ferramentas voltadas à busca, recuperação e manuseio das
informações estatísticas de forma totalmente desagregada, ou seja, na for-
ma de microdados. A interface de acesso do BME permite utilizar os me-
canismos de busca sobre a metainformação, visando localizar variáveis,
exibir conceitos ou conhecer planos de classificação de informações
categorizadas. Toda a navegação necessária para recuperar e agregar as
informações é efetuada on-line, sem a codificação de programas. Os usuários
contam com um mecanismo para elaboração de consultas que ajuda a
prevenir falhas e a manusear as informações da AMS. A Pesquisa de As-
sistência Médico Sanitária está também disponível no portal do IBGE
na internet e no site do DATASUS.

VII – Comentários

O DATASUS disponibiliza as informações coletadas pela AMS,
sem a identificação dos estabelecimentos, conforme política determi-
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nada pelo IBGE, realizador da pesquisa. Encontram-se disponíveis as
informações referentes às pesquisas de 1981 a 1990, 1992, 1999 e
2002. A pesquisa da AMS não foi realizada nos anos intermediários
faltantes. Para 1999 e 2002, devido à complexidade dos quesitos le-
vantados, os dados estão divididos em módulos, facilitando a consulta
aos mesmos.

A pesquisa da AMS contabiliza postos de trabalho e não o número
de profissionais de um dado estabelecimento de saúde. Também não re-
gistra os dados de formação profissional dos mesmos, apenas os relativos
à atividade daquele profissional no estabelecimento em questão. Apesar
dessa limitação, a AMS pode ser um instrumento auxiliar valioso na cons-
trução e avaliação de políticas públicas de saúde, principalmente pelas
informações sobre condições da infra-estrutura e recursos dos serviços de
saúde.

4.11. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

I – Descrição

A ANS tem por finalidade institucional “promover a defesa do
interesse público na assistência suplementar à saúde, regular as
operadoras setoriais – inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores – e contribuir para o desenvolvimento
das ações de saúde no País”. A ANS utiliza o Documento de Infor-
mações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde (DIOPS), que
permite o monitoramento da situação econômico-financeira e cadastral
das operadoras. Todas as operadoras devem enviar os dados pelo
DIOPS, exceto as sociedades seguradoras especializadas em saúde,
que informam seus dados através do Formulário de Informações Pe-
riódicas (FIP).
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A ANS patrocina o projeto TISS (Troca de Informações em Saúde
Suplementar), que  propõe a adoção de modelos unificados para o regis-
tro e a troca de dados entre operadoras e prestadores de serviço de saúde,
que tem como objetivos a melhoria do relacionamento entre as partes,
bem como no atendimento aos clientes, através da utilização de sistemas
ágeis e unificados. O projeto disponibiliza para o mercado um aplicativo
para gestão desta troca.

II – Criação

2002

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Trimestral

V – Variáveis

Dados sobre assistência à saúde – O Sistema de Informações de
Produtos (SIP) foi instituído pela ANS com a finalidade de acompa-
nhar a assistência prestada aos beneficiários de planos privados de
assistência à saúde. O envio das informações é trimestral e foi inicia-
do em 2002, após aprovação da Resolução RDC 85, em setembro de
2001. Pelo SIP, as operadoras devem informar trimestralmente o nú-
mero de expostos, eventos e despesas por item de despesa, tipo de pla-
no e grupo de beneficiários. Entre os dados colhidos pelas operadoras
de saúde, existem os de identificação do prestador dos serviços, cha-
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mado credenciado, com informações de nome, endereço profissional,
CIC, profissão pela CBO, entre outras.

VI – Acesso às informações

É possível o acesso a uma série de dados agregados pela internet. A
Gerência de Produção de Informação da ANS fornece o Caderno de In-
formação do Gestor de Saúde – disponível no site http://www.ans.gov.br/
portal/site/perfil_gestores.

VII – Comentários

Análises realizadas pela ANS dos dados recebidos desde o primei-
ro trimestre de 2002 indicam que as informações enviadas pelo SIP ainda
apresentam inconsistências, sendo grande parte dos erros decorrente do
não entendimento do glossário e da dificuldade de obtenção das informa-
ções assistenciais com os prestadores. Em relação à possível utilidade dos
dados para o gestão de recursos humanos em saúde, a questão problemá-
tica é quando o prestador de serviços cadastrado é uma pessoa jurídica,
situação em que os dados junto às operadoras não são os dos profissionais
que efetivamente prestam o serviço.

É importante, nas análises de recursos de saúde disponíveis numa
determinada região, não esquecer que em alguns municípios do País a
cobertura dos planos de saúde privados pode chegar a mais de 50% da
população, caso das cidades de Vitória e de São Paulo (Tabela 1).
Cabe ainda registrar que existem Interações de informações geradas
pelo SUS com o Sistema de Saúde Suplementar, dentre as quais o
Cartão Nacional de Saúde, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde (CNES), o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM),
o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), ressarcimen-
to (AIH X Beneficiários), o Cadastro de Informações Hospitalares
(CIH).
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Deve-se chamar atenção para o projeto Troca de Informações em
Saúde Suplementar (TISS), modelo que visa padronizar a troca de infor-
mação entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e
prestadores de serviços, o qual propõe a adoção de modelos unificados
para o registro e troca de dados entre operadoras e prestadores de serviço
de saúde. O projeto foi iniciado em maio de 2003 com a criação de um
grupo técnico interno com o propósito de analisar os padrões e informa-
ções já trocadas no mercado e, a partir daí, propor um padrão a ser adota-
do. O grupo analisou padrões internacionais utilizados (HIPAA ACT-1996,
HL7, OpenEHR, entre outros) e especificou um padrão de informação a
ser contemplado nas guias e de demonstrativo de retorno a ser entregue
pelas operadoras a seus prestadores de serviços, além de um padrão ele-
trônico de troca de informação, a linguagem XML. Esta formatação per-
mite maior flexibilidade na troca de informação eletrônica, pois integra
dados de fontes diferentes, sendo a mais indicada em aplicações WEB,
além de ser de fácil compressão e ser uma tendência atual em termos de
sistemas de informação em saúde.

Apenas para se ter uma dimensão do universo, a ANS refere que
cerca de 56% das operadoras (todas com até 10.000 beneficiários)
chegam a se relacionar com até 3.600 hospitais, aproximadamente,
fora prestadores ambulatoriais, clínicas, pessoas físicas. Verificou-se
ainda que um mesmo hospital chega a se relacionar com até 60 dife-
rentes operadoras.

A importância de comentar esse tópico vem do conhecimento de
que a informação estruturada e padronizada provê mecanismos capa-
zes de apoiar a decisão para todos os atores envolvidos, bem como
viabiliza análises e comparações diversas que auxiliam no conheci-
mento e na gestão.
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4.12. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

I – Descrição

O Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) é geri-
do pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Assistência à Saú-

Fonte: Cadastro de Benefícios – ANS/MS – 03/2005.
População estimada por município 2004 – IBGE.
Nota 1: Grau de cobertura: percentual de beneficiários em relação às populações (UF, capital,

região metropolitana, interior).

Nota 2: O termo “Beneficiário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir
vários vínculos para um mesmo indivíduo.

Nota 3: A Região Metropolitana da Capital inclui a capital.

Tabela 1: Grau de cobertura por UF: vínculos a planos médico
hospitalares com ou sem odontologia. Brasil, 2005

Grau de Cobertura UF Benefícios População 
UF Capital Reg. Metropolitana 

da Capital 
Interior 

SP 15.021.521 39.825.226 37,7 55,0 45,6 30,4 
RJ 4.557.411 15.203.750 30,0 49,9 33,8 19,2 
DF 599.329 2.282.049 26,3 26,3 26,3 – 
ES 707.381 3.352.024 21,1 61,8 33,5 9,9 
MG 3.529.423 18.993.720 18,6 42,8 29,5 14,8 
PR 1.624.200 10.135.398 18,0 45,8 31,0 12,2 
SC 959.260 5.774.178 16,6 26,3 16,9 16,6 
RS 1.337.238 10.726.063 12,5 29,3 22,4 6,6 
AM 387.005 3.148.420 12,3 23,2 – 1,1 
PE 1.006.778 8.323.911 12,1 34,5 20,8 5,6 
CE 953.404 7.976.563 12,0 32,4 24,8 3,0 
MS 258.659 2.230.702 11,6 17,5 – 8,7 
RN 312.352 2.962.107 10,5 28,7 20,7 3,5 
PB 332.833 3.568.350 9,3 26,0 – 5,6 
GO 481.331 5.508.245 8,7 23,8 11,7 5,6 
SE 166.355 1.934.596 8,6 26,2 – 2,6 
BA 1.125.115 13.682.074 8,2 24,0 22,2 3,8 
PA 529.655 6.850.181 7,7 27,1 21,3 2,1 
MT 202.324 2.749.145 7,4 22,3 – 3,8 
AP 31.789 547.400 5,8 8,6 – 1,6 
AL 166.185 2.980.910 5,6 14,5 12,1 1,8 
RR 17.570 381.896 4,6 7,2 – 0,4 
PI 123.809 2.977.259 4,2 12,7 10,5 1,2 
RO 60.522 1.562.085 3,9 9,8 – 2,0 
TO 43.487 1.262.644 3,4 12,2 – 1,9 
MA 206.692 6.021.504 3,4 14,8 11,2 1,2 
AC 15.670 620.634 2,5 4,5 – 0,8 
Exterior 15 – – – – – 
UF não 
Identificada 

215 – – – – – 

Total 34.957.528 181.581.024 19,3 37,7 31,2 12,0 
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de, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde,
sendo processado pelo Departamento de Informática do SUS(DATASUS),
da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. As unidades hospitalares
participantes do SUS (públicas ou particulares conveniadas) enviam as
informações das internações efetuadas através da Autorização de Internação
Hospitalar (AIH), para os gestores municipais (se em gestão plena) ou
estaduais (para os demais). Estas informações são processadas no
DATASUS, gerando os créditos referentes ao serviços prestados, for-
mando uma valiosa base de dados contendo informações de grande parte
das internações hospitalares realizadas no Brasil.

Todas as unidades hospitalares participantes do SUS (públicas ou
particulares conveniadas) enviam informações das internações efetuadas
através da AIH com finalidade de faturamento. Os hospitais próprios tam-
bém são obrigados a apresentar.

Algumas informações mais antigas são originadas do antigo Siste-
ma de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMHPS),
gerido pelo Ministério de Previdência Social. De janeiro de 1981 a maio
de 1984, era utilizada a Guia de Internação Hospitalar (GIH). A partir de
agosto de 1981, começou a ser implantada a AIH, inicialmente no estado
do Paraná e posteriormente (janeiro a maio de 1984) expandida para as
demais unidades da federação.

II – Criação

1981. Até 1991 os dados encontram-se consolidados por ano; a
partir de janeiro de 1992 os são mensais.

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Mensal
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V – Variáveis

O SIH/SUS coleta mais de 50 variáveis relativas às internações:
identificação e qualificação do paciente, procedimentos, exames e atos
médicos realizados, diagnóstico, motivo da alta, valores devidos. Atra-
vés da Internet, o DATASUS disponibiliza as principais informações
para tabulação sobre as Bases de Dados do SIH/SUS: ano e mês de
competência, local de internação, regime e natureza2  3, gestão, espe-
cialidade da internação, AIHs pagas, internações, valor total, valor
médio AIH (na unidade monetária da época), valores de serviços hos-
pitalares, serviços profissionais, SADT, recém-nato, órtese/prótese,
sangue, SADT sem rateio, transplantes, analgesia obstétrica e pedia-
tria (1ª Consulta), dias de permanência, média de permanência, óbi-
tos, taxa de mortalidade.

As unidade monetárias utilizadas são referidas àquelas utilizadas
na época. São registradas informações de identificação do profissional
médico solicitante da AIH, do médico responsável, do auditor e do diretor
clínico da unidade.

VI – Acesso às informações

O acesso é público, gratuito, pelo DATASUS, através da Internet.
Além desse, o DATASUS fornece diversos meios para obter informações
sobre as Internações Hospitalares: Banco de Dados da AIH (BDAIH) –
permite consultas mais detalhadas a informações dos hospitais e dos
prestadores de serviço; Transferências a municípios – contém informa-
ções sobre as transferências efetuadas para os estados e municípios, fun-
do a fundo, inclusive as referentes ao atendimento hospitalar; Créditos a
prestadores – contém informações sobre os pagamentos efetuados aos

2
 A partir da implantação do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em

agosto de 2003, foram extintas as categorias Próprios, Federais com verba própria e Esta-
duais com verba própria.
3
 A partir da implantação do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em agosto

de 2003, foi extinta a categoria Filantrópicos isentos de tributos e contribuições federais.
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prestadores, inclusive as referentes ao atendimento hospitalar; Transferên-
cia de arquivos pela Internet (FTP); podem ser transferidos os arquivos
reduzidos, assim como os programas, documentos e utilitários diversos;
Transferência de arquivos pelo MS-BBS: podem ser transferidos os ar-
quivos reduzidos, assim como programas, documentos e utilitários diver-
sos.

Também é possível obter os CD-ROM das AIH – mensais (comple-
tos, desde novembro/94) e anuais (reduzidos, com as informações princi-
pais, desde 1993), distribuídos através das unidades regionais do Minis-
tério da Saúde. O nome e o endereço do paciente foram intencionalmente
omitidos para preservar sua privacidade.

VII – Comentários

As informações de produção tem um grande potencial no planeja-
mento e avaliação das políticas públicas de saúde.

4.13. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

I – Descrição

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS é o instrumento
de processamento de dados que realiza a captação, controle e pagamento
do atendimento ambulatorial prestado ao cidadão pelas Unidades
Ambulatoriais credenciadas.

II – Criação

1994

III – Abrangência geográfica

Brasil
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IV– Atualização

Mensal

V – Variáveis

O DATASUS disponibiliza, via Internet, as principais variáveis para
tabulação da Base de Dados do SIA: local de atendimento; ano e mês de
competência; item de programação4 ; procedimento até 10/19995 ; proce-
dimento após 10/1999; categoria de procedimentos; grupo após 10/1999;
procedimentos FAEC; tipo de prestador; gestão; quantidade aprovada;
quantidade apresentada; valor aprovado; valor apresentado.

VI – Acesso às informações

Através de acesso on-line do site do DATASUS, podem ser obtidas
as informações: a) transferências a municípios – contém informações so-
bre as transferências efetuadas para os estados e municípios, fundo a fun-
do, inclusive as referentes ao atendimento hospitalar; b) créditos a
prestadores – contém informações sobre os pagamentos efetuados aos
prestadores, inclusive as referentes ao atendimento ambulatorial; c) trans-
ferência de arquivos pela Internet (FTP); d) transferência de arquivos pelo
MS-BBS do DATASUS; e) em CD-ROM, que contém toda a Base de
Dados.

4
 Grupo de procedimentos para programação físico-orçamentária, segundo a tabela em vigor

até outubro/1999. Não existe uma tabela de conversão direta e exaustiva dos itens de progra-
mação desta lista de procedimentos para os grupos da tabela sucessora. Assim, os dados até
outubro/1999 não podem ser visualizadas com outra lista de grupos ou itens de programação.

5
 Procedimento ambulatorial, segundo a tabela em vigor até outubro/1999. Estão incluídos

todos os procedimentos que já fizeram parte do sistema, inclusive os que deixaram de ser
válidos a partir de janeiro/1998, quando da implantação do PAB. Atenção: não existe uma
tabela de conversão direta e exaustiva de todos procedimentos desta tabela de procedimentos
para a tabela sucessora. Assim, os dados até outubro/1999 não podem ser visualizadas com
outra lista de procedimentos.
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Tabulações especiais: podem ser solicitados ao DATASUS e outros
dados de serviços ambulatoriais, de 1980 a 1989, podem ser obtidos a
partir das informações do extinto Boletim de Serviços Produzidos (BSP).
Podem ser recuperados também dados das extintas Unidade de Cobertura
Ambulatorial (UCA) e Guia de Autorização de Pagamento (GAP).

VII – Comentários

O sistema de dados SAI/SUS é operacionalizado por um conjunto
de aplicativos que são executados nos diferentes níveis de tratamento da
informação. É também o instrumento utilizado pelas Unidades Prestadoras
de Serviços (UPS) para transcrever os atendimentos de alta complexida-
de individualizado por paciente, criticando-os na medida do possível.

Nas tabulações possíveis no DATASUS, somente é possível acessar
os tipos de prestador, sem identificação do(s) profissional(is) de saúde
envolvido(s) no serviço prestado. Sua utilidade na gestão de recursos hu-
manos em saúde está ligada à produção de serviços de uma determinada
instituição de saúde, num certo período de tempo. A possibilidade de uti-
lização de seus dados em conjunto com os do Cadastro Nacional de esta-
belecimentos de Saúde (CNES), que identifica e qualifica os profissio-
nais das instituições de saúde, necessita de estudos posteriores, tendo como
possibilidades a construção de modelos de oferta/demanda de serviços e a
construção de indicadores não convencionais para comparação entre ser-
viços e em séries históricas.

4. 14. Sistema de Cadastro de Internação Hospitalar (SISCIH)

I – Descrição

O Ministério da Saúde, através do DATASUS, em conjunto com a
Agência Nacional de Saúde Suplementar, está disponibilizando o Siste-
ma de Cadastro de Internações Hospitalares – SISCIH, como instrumen-
to de envio das informações relativas às internações hospitalares, finan-
ciadas com recursos de fontes externas ao Sistema Único de Saúde.
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O aplicativo SISCIH fornece à unidade hospitalar todos os proce-
dimentos necessários para o cadastramento de suas internações numa dada
competência. Através dele, a unidade hospitalar pode registrar informa-
ções cadastrais e informações relativas às internações realizadas. Para
uma dada competência, um arquivo texto deverá ser gerado com essas
informações e enviado ao respectivo Gestor de Saúde.

Conforme a portaria MS-GM 988, a Comunicação de Internação
Hospitalar deve ser encaminhada mensalmente às secretarias estaduais
de saúde seguindo o prazo estabelecido pelas mesmas.

II – Abrangência geográfica

Brasil

III – Atualização

Mensal

IV – Variáveis

A opção Cadastro oferece as sub-opções de Hospital e Internação.
O cadastramento das informações relativas ao hospital normalmente é
feito na primeira utilização do sistema e em caso de alguma alteração dos
dados cadastrais. O cadastramento das informações relativas à internação
é realizado para cada internação concluída pela unidade hospitalar no
período de competência correspondente. A opção Relatórios permite a
exibição e/ou impressão de diversos relatórios de acompanhamento dos
dados digitados. A opção Disquete permite a geração do arquivo texto
para envio ao Gestor de Saúde e, finalmente, a opção manutenção contém
uma série de rotinas diversas de apoio à utilização do aplicativo.

Os dados a serem informados no cadastro de internação são: Com-
petência, mês e ano; Prontuário, data da internação, nome, data de nasci-
mento, sexo,  cns, logradouro, no., complemento, código ibge do municí-
pio, uf, cep, data da saída; Diagnóstico principal, diagnóstico secundário,
procedimento realizado, descrição: informar a descrição do procedimen-
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to realizado. apenas para os procedimentos que não constam da tabela
SUS; Fonte de remuneração: 1– Pagamento por Convênio Próprio; 2 –
Pagamento Particular; 3 – Gratuito; 4 – Financiado Pela Secretaria Esta-
dual de Saúde6 ; 5 – Financiado pela Secretaria Municipal de Saúde7 ; 6 –
Pagamento por Convênio de Terceiros; Registro ANS Operadora; CNPJ
da Operadora; Código do Beneficiário e Tipo de Alta; Documento de
Óbito; Dias de UTI.

V – Comentários

O sistema não registra uma informação fundamental para a gestão de
recursos humanos em saúde, que é a identificação do profissional de saúde
responsável pela internação, nem outros que eventualmente tenha prestado
algum serviço ao paciente durante a mesma. Se esse dado fosse obtido, seria
simplificado o entendimento da superposição de cobertura SUS/Saúde Su-
plementar, no que diz respeito aos recursos alocados. Esse fato assume maior
importância nos municípios onde a atendimento SUS é viabilizado através de
serviços contratados, especialmente para internações.

Não foi possível obter informações originadas do sistema, até o
término do presente estudo.

4.15. Censo Demográfico

I – Descrição

O Censo Demográfico é um levantamento estatístico que tem por
objetivo a enumeração do universo da população e dos domicílios do país,
assim como a investigação de suas características demográficas e sócio-

6
 Financiado com recurso próprio do orçamento estadual e desde que a AIH não tenha sido

emitida.
7
 Financiado com recurso próprio do orçamento municipal e desde que a AIH não tenha sido

emitida.
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econômicas. Os dados obtidos pelos censos são fundamentais na defini-
ção de políticas públicas de todos os níveis.

Os dados do censo permitem acompanhar o crescimento, a distri-
buição geográfica e outras características da população ao longo do tem-
po: auxiliam na identificação de  áreas prioritárias para investimento,
como saúde, educação, habitação, transporte, energia, programas de as-
sistência à infância e à velhice, e outros. Eles também fornecem referên-
cias para as projeções populacionais, que servem como base, por exem-
plo,  para a definição das cotas do Fundo de Participação dos Estados e
do Fundo de Participação dos Municípios, e para a definição do número de
deputados federais, estaduais e vereadores de cada estado e município.

Para este estudo, está sendo considerado somente o censo de 2000,
em que cerca de quarenta e dois milhões de domicílios foram visitados,
nos 5.507 municípios brasileiros.

II – Criação

1940

III – Abrangência geográfica

Brasil

IV – Atualização

Decenal

V – Variáveis

O Censo utiliza amostragem probabilística na coleta dos dados, ou
seja, não são recenseados todos os habitantes do País. No Censo foram
usados dois modelos de questionários, sendo que em cada domicílio é
aplicado somente um dos modelos. Um deles, simplificado, denominado
Questionário Básico e outro mais complexo, denominado Questionário
da Amostra, selecionado através de amostragem probabilística. Este últi-
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mo contém todas as perguntas do questionário básico e mais um conjunto
de quesitos sobre temas como educação, religião, deficiência, migração,
fecundidade, trabalho e rendimento, entre outros.

Na obtenção dos dados, as frações amostrais aplicadas dependem
do tamanho populacional do município. Assim é que para os municípios
com população estimada, para julho de 2000, de até 15.000 habitantes, a
cada cinco domicílios recenseados, em quatro é aplicado o Questionário
Básico e em um o Questionário da Amostra – fração amostral de 20% dos
domicílios; enquanto nos municípios com população estimada acima de
quinze mil habitantes, a cada 10 domicílios recenseados, em nove é apli-
cado o questionário Básico e em um o Questionário da Amostra – fração
amostral de 10% dos domicílios.

As informações colhidas dizem respeito a Características dos do-
micílios; Características dos indivíduos; Características das famílias;
Características Educacionais: alfabetização, escolaridade e nível de
instrução, espécie de cursos; Características da mão-de-obra: ocupa-
ção, posição na ocupação, ramo de atividade, carteira de trabalho,
horas trabalhadas, rendimento, contribuição previdenciária, procura
de trabalho e trabalho anterior; Informações sobre mortalidade,
fecundidade e migração.

VI – Acesso às informações

O acesso é público, através de meios magnéticos, relatórios, publi-
cações e do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).

VII – Comentários

Como observado, o Censo colhe dados utilizando dois questioná-
rios: o Questionário Básico e o Questionário da Amostra. O Questionário
Básico pesquisou, de interesse para questões de trabalho, apenas o rendi-
mento  no mês de julho de 2000, considerando todos os rendimentos
provenientes de trabalho e de outras fontes. O Questionário da Amostra,
aplicado para as pessoas com dez anos ou mais de idade nascidas, até 31/
07/1990, é bem mais completo. Contém indagações tais como se na se-
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mana de 23 a 29 de julho de 2000 trabalhou em alguma atividade remune-
rada, se estava temporariamente afastado, se trabalhou ou ajudou sem
remuneração, etc.; quantos trabalhos tinha na semana de 23 a 29 de julho
de 2000; o tipo de vínculo: empregado pelo regime jurídico dos funcioná-
rios públicos ou como militar, com carteira de trabalho assinada, sem
carteira de trabalho assinada, empregador conta-própria, etc.

Pergunta ainda qual era a ocupação que exercia no trabalho princi-
pal  na semana de 23 a 29 de julho de 2000, mas a resposta é aberta. Na
definição de trabalho principal são usados os seguintes critérios: maior
número de horas normalmente trabalhadas por semana; trabalho que pos-
sui há mais tempo; maior rendimento mensal. Não é utilizada a tabela
CBO, que facilitaria a comparação dos dados de ocupação obtidos pelo
censo com o de outras fontes.

Independente da utilidade direta dos dados do censo para a gestão
de recursos humanos em saúde, sua importância é fundamental na com-
posição de indicadores que se utilizem de dados demográficos, de sanea-
mento, rendimento e educação, entre outros.

4.16. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

I – Descrição

Pesquisa domiciliar cujo objetivo é obter informações sobre uma
série de características demográficas e sócio-econômicas da população e
características dos domicílios, abrangendo informações sobre população,
migração, educação, trabalho, famílias e domicílios, com comentários
sobre as condições de habitação e posse de bens duráveis, composição e
mobilidade populacional, educação, situação do mercado de trabalho, tra-
balho infantil, sindicalização, cobertura previdenciária e situação dos ren-
dimentos. Inclui, ainda, a conceituação das características investigadas e
o plano de amostragem.

Apresenta os resultados da pesquisa para o conjunto do País, com
informações básicas para o estudo e planejamento do desenvolvimento
socioeconômico nacional. Os dados são coletados nos questionários bási-
co e ampliado aplicados pela rede de coleta do IBGE.
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II – Criação

1967

III – Abrangência geográfica

Brasil, exceto área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima,
Pará e Amapá.

IV– Atualização

Anual. Tem como referência o mês de setembro. Até 1970 foi tri-
mestral e não foi realizada nos anos censitários – 1970, 1980 e 1991 – e
nos anos do Estudo Nacional da Despesa Familiar (1974 e 1975).

V – Variáveis

Características dos domicílios; Características dos indivíduos; Ca-
racterísticas das famílias; Características Educacionais: alfabetização, es-
colaridade e nível de instrução, espécie de cursos; Características da mão-
de-obra: ocupação, posição na ocupação, ramo de atividade, carteira de
trabalho, horas trabalhadas, rendimento, contribuição previdenciária, pro-
cura de trabalho e trabalho anterior.

VI – Acesso às informações

Público, por meios magnéticos, relatórios, publicações, Sistema IBGE
de Recuperação Automática (SIDRA).

VII – Comentários

A PNAD não provê informações diretas sobre os serviços e recur-
sos de saúde, mas oferece informações – Indicadores Sociais Mínimos –
que podem auxiliar no entendimento dos resultados dos serviços de saúde.

Alguns conceitos da PNAD com potencial relevância para a área
da saúde em geral, e também no planejamento dos recursos humanos em
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saúde merecem ser relacionados: Taxa média geométrica de crescimento
anual da população; Taxa de urbanização; Razão de sexo; Razão de de-
pendência – peso da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65
anos e mais de idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64
anos de idade); Taxa de fecundidade total; Esperança de vida ao nascer;
Taxa de mortalidade infantil; Taxa de mortalidade de menores de 5 anos;
Anos de estudo; Rendimento mensal; Índice de Gini; Trabalho; Escolari-
dade e analfabetismo; Saneamento.

Alguns desses indicadores, como os de mortalidade infantil e até
cinco anos, estão estreitamente ligados à qualidade dos serviços de saúde,
incluindo o acesso a eles.

4.17. Sistemas Locais de Informação

Os assim chamados sistemas locais de informação podem ser en-
tendidos como sistemas de informação institucionais, com funções varia-
das, que podem incluir um sem número de funcionalidades, como
cadastramento de pacientes, controle de estoque, agendamento de cirur-
gias, faturamento. O foco que interessa no presente estudo é a parte que
trata do gerenciamento dos recursos humanos alocados na instituição. O
ponto importante é que, independente dos ambientes informacionais onde
estes sistemas existam, eles devem ser, na medida do possível, aderentes a
padrões de estrutura e conteúdo da informação, além de padrões de inter-
câmbio e segurança de dados. É importante que as tendências atuais de
desenvolvimento de sistemas, incluindo as questões relativas à utilização
de padrões, sejam consideradas pelos desenvolvedores e principalmente
por aqueles que têm que decidir sobre a compra desses sistemas para a
sua instituição.

4.17.1. Hospub

No processo de informatização do Sistema Único de Saúde, o
DATASUS tem como uma de suas atividades-fim o desenvolvimento de
sistemas voltados para o gerenciamento de ambientes hospitalares. Para
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atender a esta demanda, em 1995 foi desenvolvido um sistema integrado
para informatização hospitalar, denominado HOSPUB (HOSpital PÚBlico).

O HOSPUB é um sistema on-line e multiusuário, desenvolvido em
um Ambiente Operacional de banco de dados relacional, que tem por
objetivo suprir as necessidades dos diversos setores/serviços existentes
em uma unidade Hospitalar, para atendimento secundário e/ou terciário.
Além disso, é uma ferramenta eficaz para prestar informações que possam
subsidiar os diferentes níveis hierárquicos que compõem o SUS, seja no
processo de planejamento, de operação ou de controle das ações em
saúde.

Os Módulos ou subsistemas são: Administração, Ambulatório, Cen-
tro Cirúrgico, Emergência, Financeiro, Informações, Internação, Labora-
tório, Material, Perinatal, Recursos Humanos e SAME.

O HOSPUB é de domínio público e encontra-se à disposição de
qualquer interessado vinculado à rede assistencial do SUS. Basta que as
Secretarias de Saúde ou os Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS),
entrem em contato com o DATASUS obtendo orientação junto à Gerên-
cia de Credenciamento (GCRED) ou à Gerência de Desenvolvimento do
HOSPUB (GEIUH), para que todas as informações sobre o processo de
implantação do produto sejam fornecidas.

4.17. 2. Gerenciador de Informações Locais (GIL)

O DATASUS lançou em 2005 o Gerenciador de Informações Lo-
cais (GIL), como solução para a “pulverização e falta de integração de
sistemas elaborados, ofertados e implantadas pelo Ministério da Saúde
através do DATASUS ao longo dos últimos anos”. Este sistema pode ser
instalado em qualquer unidade da rede ambulatorial básica do SUS, inde-
pendente de seu porte ou grau de complexidade. Sua manutenção é ga-
rantida pelo DATASUS, atendendo às atualizações legais definidas pelo
próprio Ministério da Saúde.

Principais benefícios:
 Através de uma única entrada de dados, passa a atender de-
mandas de vários sistemas já existentes;



73

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

 A partir da carga inicial de cadastro de usuários, o sistema já
utiliza a identificação do cidadão através do uso do Cartão Na-
cional de Saúde;

 Possibilita o agendamento dos atendimentos, otimizando a pres-
tação de saúde para a população;

 Possibilita a coleta dos atendimentos realizados por profissio-
nais de saúde;

 Possibilita o registro das aplicações e esquemas de vacinação,
gerando todas as informações do Sistema de Informações do Pro-
grama Nacional de Imunizações (SIPNI);

 Permite o cadastramento e acompanhamento de gestantes do Pro-
grama de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, gerando as
informações para o sistema SisPreNatal;

 Permite o cadastrarnento e acompanhamento de pacientes com
Hipertensão Arterial e/ou Diabetes, gerando as informações para
o sistema HiperDia;

 Permite o registro dos dados de agravos de notificação obrigató-
rio;

 Possibilita o registro e acompanhamento dos atendimentos
odontológicos;

 Possibilita a coleta de dados dos atendimentos realizados pelas
equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do
Programa de Saúde da Família (PACS/PSF), gerando as infor-
mações para o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB);

 Possibilita a coleta de informações do estado nutricional dos ci-
dadãos atendidos;

 Permite a geração do faturamento do EAS, gerando as informa-
ções da produção para o Sistema de Informações Ambulatoriais
do SUS (SIA/SUS);

 Permite a geração de informações gerenciais e do perfil de
morbidade da população atendida para a gerência local, possi-
bilitando sua exportação para o nível municipal;

 Possibilita a identificação dos atendimentos realizados a usuá-
rios de outros municípios/Estados.
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O GIL tem capacidade de exportação de dados para o CADSUS,
HIPERDIA, INTEGRADOR, PNI, PRÉ-NATAL, SIAB, TABWIN e de
importação do CADSUS, CNES, HIPERDIA (base legada). O sistema
registra os atendimentos de profissionais de nível superior, atendimentos
de grupo e atendimentos complementares (laboratório, enfermagem e
vacinação) realizados na Unidade de Saúde.

A produção de serviços tem as seguintes opções: Atendimentos In-
dividuais; Atendimentos Odontológicos; Atendimento Complementar de
Enfermagem; Atendimento de Grupo; Atendimento Complementar de
SADT; Vacinação (Caderneta); Vacinação (versão simplificada); Perfil
de Atendimento da Unidade; Atendimentos por Especialidade; Atendimen-
tos por Local de Moradia; Prontuários Selecionados; Atendimentos por
Local de Moradia por Sexo e Faixa Etária; Atendimentos por Diagnósti-
co; Histórico do Usuário; Produção de Consultas; Atendimentos dos Pro-
fissionais por Especialidade; Distribuição de Tipos de Atendimentos por
Especialidade; Distribuição de Tipos de Atendimentos por Especialidade/
Diagnósticos; Agravos de Notificação; Relatório Dinâmico; Usuários Aten-
didos; Atendimento Complementar por Profissional; Produção
Odontológica; Procedimentos Executados por Faixa Etária; Estatística
dos Atendimentos; Tratamento por Sexo e Faixa Etária; Produção de
SADT; Vacinação por Faixa Etária; Faltosos menores de até 6 anos; Por
Faixa Etária – consolidado e Caderneta.

O sistema permite as seguintes opções de relatórios: Relatório de
Usuários Cadastrados; Números para Prontuários; Listagem das Espe-
cialidades; Listagem do Log; PACS/PSF; Série Histórica da Produção;
Série Histórica das Informações de Saúde; Série Histórica dos Marcadores;
Busca Ativa das Doenças por Microárea; Famílias por Microárea; Con-
solidado do Cadastramento das famílias; Agenda: Agendados no período;
Faltosos ao atendimento; Estatísticas dos agendamentos; Agendamentos
Impedidos.

Os recursos recomendados são simples, o que permite que o siste-
ma seja instalado sem problemas em máquinas mais antigas. O GIL não
pode ser considerado como uma base de dados em si, mas como uma
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ferramenta que, além dos benefícios já citados para os serviços de saúde,
poderá auxiliar na integração entre bases de dados diversas.

4.18. Dados dos Conselhos Profissionais

O exercício de qualquer das profissões de saúde exige registro do
trabalhador no respectivo Conselho profissional, o que faz com que, po-
tencialmente, esses órgãos detenham importantes informações sobre a força
de trabalho em saúde, distribuída por unidade da federação. Todos esses
Conselhos possuem site na internet, incluindo um grande número das re-
presentações estaduais e algumas seccionais. Alguns oferecem formas de
localização de profissionais e dois permitem a obtenção de algum tipo de
dados estatísticos sobre os profissionais.

A obtenção dos dados básicos que possibilite desenvolver uma pes-
quisa mais profunda da oferta de trabalhadores de uma determinada pro-
fissão depende, na maior parte das vezes, de negociação direta com os
Conselhos correspondentes. Vários trabalhos têm sido realizados com base,
pelo menos em parte, nos dados fornecidos por esses conselhos profissio-
nais de classe.

A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do
Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de Gestão e da
Regulação do Trabalho em Saúde oferece acesso, via internet, ao
CONPROF – um Banco de Dados onde é possível acessar informações
sobre os Conselhos Federais da Área de Saúde (http://corvo.datasus.gov.br/
conprof).

4.18.1. Informações Sobre os Sites na Internet dos
Conselhos Profissionais da Saúde

Biologia

Criado pela Lei nº 6.684 de 1979, que também regulamentou a
profissão. Possui  as seguintes representações regionais:
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CRBio-1: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
CRBio-2: Rio de Janeiro, Espírito Santo
CRBio-3: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
CRBio-4: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará,

Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre
CRBio-5: Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Gran-

de do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão
As informações coletadas quando do registro profissional são refe-

rentes à identificação, situação civil e graduação. Não foi possível locali-
zar fontes de dados agregados no site.

Biomedicina

Criado pela mesma Lei nº 6.684, de 1979, que também regulamen-
ta a profissão de Biomédico. Não possui representações regionais. Não
foi possível localizar fontes de dados agregados no site.

Educação Física

O Conselho Federal de Educação Física foi criado pela Lei nº
9696/98. Possui as seguintes representações regionais:

• CREF1/RJ-ES: Rio de Janeiro e Espírito Santo.
• CREF2/RS: Rio Grande do Sul.
• CREF3/SC: Santa Catarina.
• CREF4/SP: São Paulo.
• CREF5/CE-MA-PI: Ceará, Maranhão e Piauí.
• CREF6/MG: Minas Gerais.
• CREF7/DF-GO-TO: Distrito Federal, Goiás e Tocantins.
• CREF8/AM-RO-RR-AC-PA-AP: Amazonas, Rondônia,

Roraima, Acre, Pará e Amapá. Seccional Pará-CREF8.
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• CREF9/PR: Paraná.
• CREF10/PB-RN: Paraíba e Rio Grande do Norte.
• CREF11/MS-MT: Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
• CREF12/PE-AL: Pernambuco e Alagoas. Seccional Alagoas –

CREF12.
• CREF13/BA-SE: Bahia e Sergipe.
 As informações colhidas para o registro profissional são: nome,

filiação, nacionalidade, naturalidade, endereço, identificação, PIS/
PASEP, Grupo Sangüíneo, sexo, data de nascimento, estado civil, da-
dos da graduação e pós-graduação, e local de trabalho. Existe tam-
bém uma questão indicando se o profissional é ou não é doador de
órgãos.

Não existem dados agregados, mas é possível  obter uma lista no-
minal dos profissionais, por unidade federativa. Ou seja, é possível obter
os totais de profissionais registrados no conselho, por unidade federativa,
de maneira indireta. Também é possível realizar a pesquisa por nome de
profissional.

Enfermagem

Possui representações regionais em todas as unidades da federa-
ção. É um dos dois únicos sites de conselhos profissionais que disponi-
bilizam dados estatísticos sobre a profissão.

Congrega os seguintes profissionais: enfermeiros, técnicos, auxilia-
res, atendentes e parteiras. O site oferece a possibilidade do cadastramento
on-line das profissionais, colhendo dados de identificação, formação, e
locais de trabalho. Também é possível obter alguns dados estatísticos so-
bre as profissões vinculadas ao Conselho. O Quadro 2 mostra os dados
obtidos em 29/09/2005.
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Estados Enfermeiros Técnicos Auxiliares Atendentes Parteiras Total 
Acre 477 421 1.154 0 0 2.052 
Alagoas 1.211 1.462 5.553 55 1 8.282 

Amapá 291 1.848 428 2 0 2.569 
Amazonas 1.320 6.869 3.174 16 10 11.389 
Bahia 6.510 4.145 16.482 0 0 27.137 
Ceará 5.462 3.225 18.010 1 6 26.704 
Distrito 
Federal 3.080 9.580 9.974 22 0 22.656 

Espírito Santo 1.388 6.962 4.556 50 1 12.957 
Goiás 2.518 11.668 7.553 2 0 21.741 

Maranhão 1.818 7.244 4.636 2 0 13.700 
Mato Grosso 1.596 3.900 4.947 72 0 10.515 
Mato Grosso 
do Sul 902 1.422 5.235 3 0 7.562 

Minas Gerais 9.369 18.227 56.101 13.286 0 96.983 
Pará 2.958 8.029 10.873 2 5 21.867 
Paraíba 2.940 4.270 7.082 165 3 14.460 
Paraná 5.048 3.933 25.301 10.517 0 44.799 

Pernambuco 4.274 3.852 17.881 1.116 12 27.135 
Piauí 1.399 3.097 4.473 39 0 9.008 

Rio de Janeiro 14.559 43.753 67.581 4 0 125.897 
Rio Grande do 
Norte 1.866 2.265 8.935 0 0 13.066 

Rio Grande do 
Sul 10.087 32.936 35.651 0 0 78.674 

Rondônia 506 862 2.969 1 0 4.338 
Roraima 178 288 1.417 26 0 1.909 
Santa Catarina 3.372 4.938 13.538 476 3 22.327 

São Paulo 29.688 26.870 157.281 3 0 213.842 
Sergipe 1.056 1.459 5.038 201 0 7.754 

Tocantins 592 3.011 1.193 79 0 4.875 
TOTAL 114.465 216.536 497.016 26.140 41 854.198 

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem, 2005.

Quadro 2: Profissionais registrados no COFEN,
com inscrição definitiva válida no dia 31 de dezembro

de cada ano da série. Brasil, 2005
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Farmácia

O Conselho Federal de Farmácia foi criado pela Lei 3.820, de
1960, que também regulamenta e disciplina o exercício da profissão.
Possui conselhos regionais na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo e Tocantins. Para inscrição são necessários dados sobre identi-
ficação e graduação.

O Conselho Federal de Farmácia do Rio de Janeiro possui um
banco de dados com informações de vistoria das farmácias e de
vinculação profissional do farmacêutico que trabalha em farmácias e
drogarias.

Fisioterapia e Terapia Ocupacional

O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional foi
criado pela Lei nº 6.316, de 1975. Possui as seguintes representações
regionais:

• CREFITO 01: Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do
Norte

• CREFITO 02: Rio de Janeiro e Espírito Santo
• CREFITO 03: São Paulo
• CREFITO 04: Minas Gerais
• CREFITO 05: Rio Grande do Sul
• CREFITO 06: Ceará e Piauí
• CREFITO 07: Bahia e Sergipe
• CREFITO 08: Paraná
• CREFITO 09: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia
• CREFITO 10: Santa Catarina
• CREFITO 11: Goiás e Distrito Federal
• CREFITO 12: Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins, Roraima e

Amapá
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As informações colhidas pelo conselho são as seguintes: Identifica-
ção, dados de graduação, sexo, estado civil, data de nascimento. Não foi
possível localizar dados agregados no site.

Fonoaudiologia

Criada pela Lei n° 6.965, de 1981, que também regulamentou a
profissão de Fonoaudiólogo. Possui as seguintes representações re-
gionais:

• 1a Região – Rio de Janeiro
• 2a Região – São Paulo
• 3a Região – Paraná e Santa Catarina
• 4a Região – Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe
• 5a Região – Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Pará, Roraima,

Rondônia, Tocantins e Distrito Federal
• 6a Região – Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul
• 7a Região – Rio Grande do Sul

Medicina

O Conselho Federal de Medicina foi criado em 1951 e sua com-
petência inicial limitava-se ao registro profissional do médico e à apli-
cação de sanções do Código de Ética Médica. Possui representações
regionais em todos os estados. Possui um Cadastro Geral de Médicos,
que permite ao profissional emitir guias para o pagamento da anuida-
de, atualizar seu endereço e requerer certidões de inscrição ou cadastral,
dentre outros serviços. O site permite a pesquisa de médicos por re-
gião, estado, situação e sexo. Apenas como ilustração desse potencial,
o Quadro 3 mostra o número de médicos inscritos e em atividade, por
unidade federativa.



81

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

Quadro 3: Total de Médicos Inscritos e em Atividade.
Brasil, 2005

Fonte: CFM, 2005.

Unidade Federativa Inscritos Em atividade 

Acre 

Alagoas 

Amazonas 

Amapá  

Bahia 

Ceará 

Distrito Federal 

Espírito Santo 

Goiás 

Maranhão 

Minas Gerais 

Mato Grosso do Sul 

Mato Grosso 

Pará 

Paraíba 

Pernambuco 

Piauí 

Paraná 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

Rondônia 

Roraima 

Rio Grande do Sul 

Santa Catarina 

Sergipe 

São Paulo 

Tocantins 

940 

4.799 

4.809 

775 

17.782 

9.851 

13.969 

8.441 

11.479 

4.692 

42.681 

4.876 

4.291 

8.157 

6.134 

15.716 

3.348 

22.441 

82.689 

5.161 

2.347 

909 

29.645 

12.329 

2.991 

117.939 

1.781 

514 

3.364 

2.921 

472 

12.996 

7.293 

7.700 

5.796 

7.619 

3.323 

30.806 

2.899 

2.959 

5.069 

4.049 

10.748 

2.299 

15.267 

50.579 

3.528 

1.212 

386 

21.411 

8.660 

2.185 

87.553 

1.235 
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Nutrição

O Conselho Federal de Nutricionistas foi criado pela Lei nº 6.583,
de 1978, e regulamentado pelo Decreto nº 84.444 de janeiro de 1980.
Possui representações em todos os estados. Os dados para cadastramento
dos profissionais dizem respeito à identificação, graduação e pós-gradua-
ção, local de trabalho, etc. Não foi possível localizar estatísticas sobre os
profissionais no site.

Odontologia

O Conselho Federal de Odontologia e os 27 Conselhos Regionais
de Odontologia foram criados pela Lei 4.324, de 1964. Congrega os se-
guintes profissionais: Cirurgiões-Dentistas; Auxiliares de Consultório
Dentário; Técnicos em Higiene Dental; Técnicos em Prótese Dentária;
Auxiliares de Prótese Dentária

Possui representações estaduais em todas as unidade federativas.
Permite busca de profissionais por número de inscrição e nome, especia-
lidades, especialistas, e fornece o total de profissionais e de especialistas
por estado, e por município. Ainda é possível obter dados estatísticos so-
bre faculdades de odontologia.

Psicologia

Criado pela Lei 5.766, que também define as atribuições da profis-
são. Suas representações regionais agregam, em alguns casos, mais de
um estado:

• CRP – 1ª Região: Distrito Federal, Acre, Amazonas, Roraima e
Rondônia

• CRP – 2ª Região: Pernambuco/Fernando de Noronha
• CRP – 3ª Região: Bahia/Sergipe
• CRP – 4ª Região: Minas Gerais
• CRP – 5ª Região: Rio de Janeiro
• CRP – 6ª Região: São Paulo
• CRP – 7ª Região: Rio Grande do Sul
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• CRP – 8ª Região: Paraná
• CRP – 9ª Região: Goiás, Tocantins
• CRP – 10ª Região: Pará, Amapá
• CRP – 11ª Região: Ceará, Piauí, Maranhão
• CRP – 12ª Região: Santa Catarina
• CRP – 13ª Região: Paraíba, Rio Grande do Norte
• CRP – 14ª Região: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
• CRP – 15ª Região: Alagoas
• CRP – 16ª Região: Espírito Santo
Não foi possível localizar dados estatísticos sobre os profissionais

inscritos.

Serviço Social

O Conselho Federal de Serviço Social foi criado pela Lei 8.662/93,
que também regulamenta o exercício profissional dos Assistentes Sociais.
No site estão disponíveis informações sobre profissionais e pessoas jurí-
dicas inscritos. A seleção pode ser feita por estado e por cidade.

Medicina Veterinária

O Conselho Federal de Medicina Veterinária foi criado pela Lei
5.517, de 1968, que também criou as Regionais de Medicina Veterinária e
dispõe sobre o exercício da profissão do Médico Veterinário. Algumas de
suas representações regionais congregam mais de um estado.

Não foi possível obter estatísticas sobre os profissionais, no site do
CFMV.
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5. INDICADORES COMO INSTRUMENTOS PARA A FORMULAÇÃO
DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE

Pode-se considerar que indicadores sejam medidas que sintetizam
em algum grau informação relevante sobre um fato. Seu poder de forne-
cer informação válida aumenta quando considerados em conjunto com
outros indicadores, apoiado num conhecimento sólido do contexto em
que todos eles foram gerados. Podem ser de construção simples, como a
contagem de casos de uma doença numa população, ou muito comple-
xos, envolvendo taxas, razões ou outros índices (RIPSA, 2002).

A qualidade de um indicador depende da qualidade de seus compo-
nentes e da precisão dos sistemas de informação empregados. O grau de
excelência de um indicador deve ser definido pela sua validade (capaci-
dade de se medir o que se pretende) e confiabilidade (reproduzir os mes-
mos resultados quando aplicado em condições similares). Ainda devem
ser consideradas sua sensibilidade, especificidade e custo-efetividade
(RIPSA, 2002).

Uma consideração que é julgada oportuna é a que chama a atenção
para a diferença entre indicadores de uso no planejamento e gestão de
sistemas de saúde, e indicadores de uso institucional, mais diversos e ri-
cos, mas ainda sem uso difundido em nosso País, especialmente no SUS.

No primeiro caso, o indicador clássico para os recursos humanos
em saúde é o de profissionais de saúde por habitante, que mede o número
de profissionais de saúde por mil habitantes, segundo categorias, em de-
terminado espaço geográfico, no ano considerado. Não é considerado um
bom indicador, pois é muito influenciado pelas condições sócio-econômi-
cas da população e pelas políticas públicas de atenção à saúde, e pelas
próprias condições de funcionamento dos serviços de saúde. Baseia-se no
número de inscritos nos conselhos profissionais, incluídos os que não es-
tão no exercício de atividades assistenciais de saúde. Não consegue ex-
pressar realidades diversas.

Alguns outros indicadores, listados a seguir, podem ter importân-
cia para o planejamento e gestão de recursos humanos em saúde:

• Leitos hospitalares por habitante;



85

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

• Leitos hospitalares do SUS por habitante;
• Gasto público com saúde como proporção do PIB;
• Despesa familiar com saúde;
• Gasto médio por atendimento ambulatorial (SUS);
• Gasto médio por internação hospitalar (SUS);
• Gasto público com saneamento (proporção do PIB);
• Gasto médio (SUS) por atendimento ambulatorial.
Uma série abrangente de indicadores de saúde, com descrições de-

talhadas e comentários pode ser consultada na publicação Indicadores
Básicos de Saúde: conceitos e aplicações, RIPSA, 2002, uma das referên-
cias deste trabalho.

A segunda situação, como citado acima, é um conjunto extenso de
indicadores que podem ser construídos a partir de variáveis comumente
presentes num sistema de informações local. Na verdade, a consideração
de sistema local é apenas para facilitar o encaminhamento da exposição.
Se existir integração entre os sistemas de informação institucionais den-
tro de um sistema de saúde, os dados de cada instituição estarão disponí-
veis, com níveis de agregação diferentes, para todo o sistema.

Ship (1998) preconiza a utilização de indicadores de carga de
trabalho (worlkload imdicators) para a definição das necessidades de
recursos humanos em saúde, baseado na premissa de que as realida-
des entre serviços aparentemente iguais podem ser muito diferentes.
Acrescenta que nem o indicador de profissionais por habitantes, nem
os modelos de previsão de recursos humanos em saúde baseados no
tipo de serviço de saúde prestado conseguem a especificidade sufici-
ente para retratar as particularidades de cada instituição de saúde, in-
dependentemente de seu tamanho.

As características de unidades semelhantes podem ser muito dife-
rentes dependendo da carga de trabalho de cada uma, que sofre grande
influência de sua localização geográfica, população vizinha, facilidade
de acesso, etc. Não se pode esquecer o contexto do mercado de trabalho
em saúde em nosso país na atualidade, já abordado no introdução e no
referencial teórico desse trabalho.
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Numa outra abordagem, Basu e Rajbhandary (2004) se utilizam da
construção de uma “unidade de equivalência de trabalho”, para per-
mitir o uso de atividades diferentes, na construção de modelos de oferta e
demanda de profissionais de saúde.

Outro ponto a ser assinalado é a possibilidade da construção e vali-
dação de indicadores não usuais para os recursos humanos em saúde, a
partir da utilização conjunta de bases de dados distintas. Esta atividade
ficaria muito facilitada a partir da construção de um banco de dados
multidimensional.
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6. PROPOSTA DE FORTALECIMENTO DE UM SISTEMA DE
INFORMAÇÕES PARA APOIO À POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS EM SAÚDE

Consideração importante a ser feita diz respeito à evolução do con-
texto das informações sobre recursos humanos em saúde. Mais do que
uma proposta de continuação do trabalho realizado nesta pesquisa, ela
aponta na direção da possibilidade da construção de um armazém de da-
dos (Data Warehouse) e da aplicação de técnicas de prospecção de co-
nhecimento em bases de dados (knowledge management in databases) e
de mineração de dados (Data Mining), como forma de tratar de modo
mais eficiente esse imenso universo de dados, oferecendo melhores subsí-
dios para a tomada de decisão.

As técnicas de Data Mining objetivam a extração de informação
não explícita, com potencial preditivo, de grandes bases de dados, que
podem ser heterogêneas. Tem seu foco nas informações que seriam mais
importantes para a tomada de decisão, revelando padrões ocultos e forne-
cendo elementos para predição. Não se pretende aqui a proposição formal
de um sistema de informações para apoio à decisão; o que se propõe é a
discussão inicial da validade e  pertinência dessa proposição.

O Data Warehouse e o Data Mining são ainda pouco utilizados na
área da saúde, sendo que o IBGE possui um banco de dados multi-
dimensional, baseado nessas tecnologias, para uso com os dados da AMS,
cujo acesso é pago através de assinatura.

Para abordar esse tema, entretanto, é necessária uma sucinta expla-
nação sobre alguns conceitos e técnicas de Data Mining.

6.1. O Contexto da Prospecção em Bases de Dados

Mineração de dados deriva seu nome da mineração de veios de
metais, em que é necessário se procurar numa imensa quantidade de ma-
terial aquilo que interessa. É da maior importância se enfatizar o contí-
nuo e crescente aumento do número e tamanho das bases de dados em
todas as áreas do conhecimento humano, especialmente na saúde. Exis-
tem duas situações principais:



88

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

• Predição automática de tendências e comportamentos – o Data
Mining automatiza o processo de descoberta de informações com poten-
cial preditivo em grandes bancos de dados;

• Descobrimento automatizado de padrões previamente desconhe-
cidos.

A descoberta de conhecimento em bases de dados, através das vá-
rias técnicas de Data Mining, tem seu primeiro e imprescindível passo na
construção do depósito de dados (Data Warehouse) que é um tipo especi-
al de banco de dados, adequado à aplicação das técnicas de Data Mining,
e cujos dados precisam ser previamente preparados. Um Data Warehouse
é um conjunto de dados baseado em assuntos, integrado, não volátil, va-
riável em relação ao tempo, e otimizado para apoio às decisões gerenciais.
A característica mais importante de um Data Warehouse é a sua integração,
ou seja, um mesmo dado pode ter formatos, nomes, codificações, unida-
des e outros atributos, diferentes em cada aplicação e no processo de
extração há uma transformação para que estes dados, provenientes de
diferentes lugares, tenham um único formato dentro do banco de dados.

Outro ponto importante diz respeito à volatilidade, que no do
Data Warehouse refere-se à atualização dos dados. Enquanto no am-
biente operacional a atualização ocorre a todo momento, nesse ambi-
ente, a atualização dificilmente ocorre, prevalecendo sempre a con-
sulta aos dados. Quanto à variação em relação ao tempo, o Data
Warehouse possui um horizonte de tempo maior com “fotografias” de
posições periódicas dos dados do ambiente operacional.

Os bancos de dados do mundo real são altamente suscetíveis a ar-
mazenarem dados incoerentes, inconsistentes, grande quantidade de va-
lores ausentes e geralmente armazenam uma quantidade de dados em tor-
no de muitos gigabytes e terabytes. Preparar os dados para o processo de
Data Mining, significa melhorar a qualidade dos dados a serem processa-
dos e conseqüentemente a qualidade dos resultados obtidos.

 O armazém de dados normalmente abriga dados originados de
bancos de dados distintos, com todas as questões que isso possa acarretar,
principalmente aquelas ligadas à falta de padronização. No processo de
migração dos dados, os mesmos devem ser tratados com relação a possí-
veis inconsistências e valores nulos. Dessa forma, os dados de um arma-
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zém de dados têm otimizado seu acesso, com a finalidade de prospecção
de conhecimento.

Muitos fatores têm colaborado na evolução do armazém de dados,
contudo, o mais significante é a diminuição de custos de computadores e
software, que tem permitido rápidas análises de grandes quantidades de
dados. O surgimento e crescimento das intranets e aplicações baseadas
nas tecnologias WEB contribuem também para o processo, na medida
que facilita as consultas e principalmente a divulgação de resultados,  a um
custo baixo.

Em termos tecnológicos, um Data Warehouse é uma combina-
ção de várias tecnologias, tendo como primeiro objetivo a integração
efetiva de bases de dados operacionais em um ambiente que habilita o
uso estratégico dos dados. Estas tecnologias incluem sistemas
gerenciadores de banco de dados relacional e multidimensional, ar-
quitetura cliente/servidor, modelagem de metadados e repositórios,
interfaces gráficas para usuário, etc.

6.2. O Que É Um Data Warehouse

O Data Warehouse é um ambiente, não um produto. Trata-se da
construção arquitetônica de um sistema de informação, que fornece a seus
usuários informações históricas de apoio a decisão, as quais são de difícil
acesso ou apresentação quando utilizados meios tradicionais de
armazenamento de dados operacionais. O Data Warehouse forma assim
uma base de dados que permite efetuar um tratamento adequado à infor-
mação, o qual, pode habilitar a descoberta e exploração de tendências
empresariais importantes.

Dentre as várias razões tecnológicas para a existência de Data
Warehouse destacam-se: 1) é projetado para resolver a incompatibilidade
de sistemas de informações transacionais e operacionais. Estas duas clas-
ses de sistemas são projetados para satisfazer diferentes, freqüentemente
incompatível, exigências. 2) a infra-estrutura IT muda rapidamente, bem
como  suas capacidades aumentam. Isto pode ser evidenciado através
dos seguintes pontos:
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• o preço dos computadores que operam em uma velocidade medi-
da em MIPS (milhões de instruções por segundo) continua caindo, en-
quanto o poder dos microprocessadores dobra a cada 2 anos;

• o preço de armazenamento digital está diminuindo;
• a banda passante das redes está aumentando, enquanto o preço de

banda está diminuindo;
• o local de trabalho é crescentemente heterogêneo em termos de

hardware e software;
• os sistemas legado precisam, e podem, ser integrados com novas

aplicações.

6.3. Características de Um Data Warehouse

Primeiramente, deve-se frisar que o elemento primordial envolven-
do o Data Warehouse é que os dados armazenados para análise devem
ser separados dos dados do sistema operacional. Na proposta de uso
dessa tecnologia isso é evidente, já que seriam usados dados migrados de
dois ou mais sistemas de informação de interesse para os recursos huma-
nos em saúde. O Data Warehouse fornece uma plataforma básica e uni-
forme à construção de sistemas de apoio à decisão.

Uma das tarefas fundamentais na construção de um Data Warehouse
é a migração de dados de diferentes bases operacionais para uma base
analítica. A execução desta tarefa deve seguir algumas considerações. Em
outras palavras, quando os dados forem migrados de mais de uma base
operacional para o esquema da base analítica, é necessário que eles sejam
integrados, independentemente de sua localização original. Deve-se fri-
sar que a primeira razão para combinar dados de múltiplas aplicações
fontes é a habilidade de cruzar referências de dados destas aplicações.

O processo de exploração de dados em um Data Warehouse leva
os analistas à caminhos indefinidos. As descobertas a cerca do universo de
dados levam a novos questionamentos, ou seja, a novas consultas sobre a
base de dados. Enquanto uma atividade como esta reduz consideravel-
mente o desempenho do sistema de informações comum, ela deve ser es-
perada e planejada em um Data Warehouse.
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Os dados que são inseridos em um Data Warehouse, tornam-se
em grande maioria, não voláteis. Isso significa que após a entrada dos
dados, mudanças só podem ser feitas em ocasiões raras.

Dados históricos são fundamentais em um sistema de apoio à deci-
são. Os Data Warehouses são projetados para arquivar porções do sis-
tema operacional e os dados contidos nas suas bases são mantidos por
longos períodos.

Comparativamente, o custo de manutenção dos dados, uma vez
armazenados nesse ambiente é baixo; os custos mais significativos in-
correm da transferência dos dados das bases operacionais para a base
analítica.

Esforços consideráveis precisam ser gastos na modelagem de um
Data Warehouse. O esforço na modelagem dos dados nas fases iniciais
do projeto garante benefícios significativos para a projeção de uma base
eficiente e expansível, capaz de acomodar todos os dados de diversas
bases operacionais. Na maioria dos casos, não é possível incluir na base
analítica todos os dados das bases operacionais de uma só vez. Normal-
mente, adota-se uma abordagem incremental.

Todos os atributos em um Data Warehouse precisam ser consis-
tentes no uso de valores pré-definidos. As aplicações fontes podem utilizar
diferentes valores de atributos para denotar a mesma coisa. Estes valores
diversificados precisam ser convertidos em um único valor, quando os dados
forem transportados.

Um exemplo simples do uso inconsistente de valores para uma mes-
ma entidade (atributo) diz respeito ao gênero de indivíduos. Uma aplica-
ção pode utilizar flags como “M” e “F” para denotar, respectivamente,
indivíduos de sexo masculino e de sexo feminino. Outras podem utilizar
“H” e “M”, ou “0” e “1”, “masc” e ”fem”, etc. O Data Warehouse deve
optar por somente uma destas representações.

O dado incorporado no Data Warehouse pode estar, em algumas
circunstâncias, incompleto ou contendo valores que não podem ser mani-
pulados corretamente.  É muito importante, durante o processo de trans-
formação, que valores padrão sejam atribuídos para dados perdidos ou
corrompidos. Também é preciso estabelecer um mecanismo para que os
usuários desse ambiente tomem conhecimento destes valores padrão.
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Alguns atributos podem ser facilmente convertidos para um valor
padrão quando o valor original foi perdido ou corrompido. Outros valores
podem ser obtidos por referência. Por exemplo, a perda de um atributo de
um produto pode ser restaurada pelo acesso à base de dados atual do
produto.

Por outro lado, alguns atributos não podem ser preenchidos por
valores padrão. De fato, pode ser perigoso associar informações a
certos tipos de valores perdidos. Um valor padrão pobre pode cor-
romper o dado e levar a uma análise inválida em um estágio posterior.
Nestes casos, é mais seguro deixar o valor perdido como branco. Em
alguns casos, é possível escolher um valor específico para indicar um
dado perdido.

Uma das mais interessantes possibilidades de um Data Warehouse
é a possibilidade de existirem várias saídas sobre os mesmos dados deta-
lhados. Estas visões são definidas sobre os dados detalhados, e formam
um método eficiente quando se precisa dos dados.

6.4. O Que É Data Mining

Pode-se definir Data Mining como um processo altamente co-
operativo entre homens e máquinas, que visa à exploração de grandes
bancos de dados, com o objetivo de extrair conhecimentos através do
reconhecimento de padrões e relacionamento entre variáveis, conhe-
cimentos esses que podem ser obtidos por técnicas comprovadamente
confiáveis e validados pela sua expressividade estatística. Para alguns,
Data Mining representa o passo essencial, principal, no processo de
Busca de Conhecimento em Banco de Dados (Knowledge Discovery
in Database – KDD).

6.5. Etapas da Prospecção de Conhecimento em
Bancos de Dados

O processo conhecido como Prospecção de Conhecimento em Ba-
ses de Dados (Knowledge Discovery in Databases – KDD) compõe-se de
várias etapas, algumas já comentadas acima. Esse processo conjuga a
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construção de um Data Warehouse com a aplicação de técnicas de Data
Mining. As etapas podem ser sumarizadas como se segue:

1. limpeza de dados – remove dados inconsistentes e fora dos pa-
drões (noise data);

2. integração de dados – possibilita a integração de várias fontes de
dados, mantendo a consistência e coerência dos dados;

3. seleção dos dados – seleciona os dados relevantes para aplica-
ção das técnicas de Data Mining;

4. transformação de dados – possibilita a transformação ou conso-
lidação dos dados no formato apropriado para o processo de mineração
(mining), através de operações do tipo sumarização ou agregação, entre
outras técnicas;

5. Data Mining – processo essencial, onde técnicas são aplicadas
para análise e extração de padrões dos dados;

6. avaliação dos padrões – identifica os padrões verdadeiramente
interessantes entre os diversos apresentados pelo processo de Data
Mining, baseados em algumas medidas de interesse;

7. apresentação e assimilação do conhecimento – utiliza técnicas
de visualização e representação do conhecimento para apresentar o co-
nhecimento adquirido aos usuários, bem como introduzi-los no âmbito
estudado.

Essas etapas possuem um grau de recursividade, em função do es-
tágio de desenvolvimento do Data Warehouse, da incorporação de novos
dados, da atualização de dados a partir dos sistemas de informação que
originaram os primeiros dados e do aprimoramento da aplicação das téc-
nicas de Data Mining sobre o conjunto de dados, além de novas necessi-
dades de informação dos usuários.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início deste estudo, conceituou-se a idéia de padrão e os benefí-
cios de seu uso nos sistemas de informação, tendo como objetivos princi-
pais a uniformização de conceitos, que deve representar tanto quanto pos-
sível o resultado de um consenso, a interoperabilidade, que pode ser en-
tendida como a potencialização do uso da informação combinada de ba-
ses de dados diferentes, a facilitação da comunicação e a avaliação/com-
paração/auditoria. É importante, entretanto, ressaltar que a utilização de
padrões também pode, de certa forma, “engessar” a informação, uma vez
que situações do mundo real não podem ser tratadas por padrões adotados
em sistemas de informação, numa dada situação.

Um exemplo simples seria o de um sistema que registrasse um evento
qualquer utilizando as horas como estrutura padrão para registro de tem-
po. Se após algum tempo de uso fosse necessária a utilização de minutos,
além das horas, as características do sistema não poderiam lidar com essa
informação nova. Claro que o sistema poderia ser alterado para poder
guardar os minutos, o que resolveria os problema desse momento em di-
ante. Mas como comparar dados de ocorrência do evento, de períodos de
antes e depois da mudança? Todos os dados de antes não teriam as horas
fracionadas em minutos, ao contrário dos dados colhidos depois da alte-
ração. E essa alteração teria que ser considerada em qualquer estudo que
levasse em conta esses dados nos dois períodos. Assim, o desenho de um
novo sistema deve considerar e privilegiar a sua adequação à realidade
atual e possíveis alternativas de alterações.

A portaria 3.946/GM de novembro de 1998, considerando

“a necessidade do estabelecimento de padrões comuns mí-
nimos que possibilitem a intercomunicação dos sistemas e
bases de dados da saúde e a necessidade de definição de
atributos comuns, de uso obrigatório, relativos à identifi-
cação do indivíduo assistido, da instituição ou local de
assistência de profissional prestador e da ocorrência re-
gistrada”,
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determina que são atributos mínimos para a identificação do profissional
prestador do atendimento: nome completo, obtido de documento oficial,
registrado em campo único; número do registro de identidade civil (RIC),
uma vez regulamentado o seu uso; categoria profissional, codificada de
acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), no nível de
agregação de quatro dígitos e número de registro no conselho profissional
de unidade federada.

A realidade mostra, entretanto, que especialmente em relação à iden-
tificação dos profissionais envolvidos, essa padronização ainda não é to-
talmente adotada. Talvez o exemplo mais importante seja o do Sistema de
Cadastro de Internação Hospitalar (SISCIH), que não traz informações
sobre os recursos humanos envolvidos na internação.

O desenvolvimento de um novo sistema de informação pode atingir
custos altíssimos. Para instituições de saúde, pode comprometer até 30 %
do seu orçamento anual, durante os primeiros dois anos. Já há algum tem-
po que soluções que priorizam a interoperabilidade entre sistemas vêm
sendo adotadas no mudo todo, tendo como vantagens a redução de cus-
tos,  tempo menor de implementação, manutenção dos sistemas existentes
(com todos os custos indiretos – treinamento, migração de dados, aquisi-
ção de novas licenças – de um novo sistema, evitados) e possibilidade de
reaplicação da solução em contextos semelhantes. Soluções que busquem
a interoperabilidade, inclusive baseadas em software livre, têm o potencial
de fornecer instrumentos que potencializariam os sistemas de informação
existentes no País.

A motivação para a construção de um Data Warehouse encontra
respaldo nas seguintes razões:

• a habilidade em focalizar processos com análise completa deles,
assim como permitir decisões baseadas na compreensão do sistema como
um todo ao invés de fazer estimativas duvidosas fundadas sobre dados
incompletos;

• a habilidade em racionalizar e automatizar o processo de constru-
ção de um repositório de informações integradas ao invés de desenvolver
inúmeros sistemas de apoio e sua infra-estrutura correspondente;

• o preço de hardware e software, bem como os custos de
armazenamentos relacionados ao desenvolvimento, organização, e ma-
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nutenção de grandes repositórios de dados estão continuamente dimi-
nuindo;

• os benefícios de um Data Warehouse podem ser facilmente es-
tendidos à tomada de decisões estratégicas, que podem trazer grandes e
tangíveis benefícios.

• a habilidade em entender e administrar simultaneamente macro e
micro perspectivas, que pode economizar incontáveis horas de trabalho e
ajudar a evitar enganos dispendiosos, os quais podem resultar de suposi-
ções feitas sobre dados incompletos ou incorretos.

A relevância e o ineditismo deste trabalho para a gestão de recursos
humanos em saúde, pode ser sintetizada  na proposta do desenvolvimento
de um Data Warehouse e subseqüente utilização das técnicas de Data
Mining para o setor. Essa proposta pode ser sumarizada nos seguintes
pontos:

• a existência de diversas fontes de dados com potencial de utiliza-
ção no Brasil,

• a falta de interoperabilidade entre essas bases, citada na literatura
e confirmada nas análises feitas ao longo do estudo;

• a construção de um Data Warehouse, alimentado periodicamente
a partir dessas bases, não interferiria com o funcionamento de nenhuma
delas e permitiria, a partir da utilização das técnicas de Data Mining, a
descoberta de relações não usuais entre varáveis até mesmo de bases dis-
tintas. Essas relações podem levar à construção de modelos explicativos
de fenômenos de interesse para a gestão dos recursos humanos em saúde;

• o mais importante, entretanto, é a capacidade preditiva, crescente
com o uso e o aprimoramento que esses modelos potencialmente pos-
suem, o que traria para os profissionais envolvidos na gestão de recursos
humanos em saúde uma maior capacidade de planejamento e proatividade,
em relação a eventos futuros com maior probabilidade de acorrerem.

Acrescente-se à capacidade preditiva, a possibilidade de constru-
ção de cenários futuros diferentes, através da manipulação das variáveis
de interesse, para o estudo dos resultados mais prováveis. Por exemplo:
para se estudar a necessidade de médicos de uma determinada região, ao
longo dos próximos anos, pode-se trabalhar com alterações do crescimen-
to da população, da sua distribuição etária, ou de ambas.
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A revisão realizada neste estudo sobre as fontes de dados e indica-
dores com potencialidade de utilização na gestão de recursos humanos
em saúde pode ser entendida, como uma primeira etapa do processo da
incorporação das tecnologias de Data Warehouse e Data Mining ao arse-
nal disponível para a gestão de recursos humanos em saúde.

Embora o presente estudo represente uma proposta preliminar para
a incorporação dessas tecnologias, lança luz sobre aspectos fundamentais
que têm como horizonte fornecer mais e melhores instrumentos para a
gestão de recursos humanos em saúde, objetivando a melhoria da quali-
dade dos serviços de saúde ofertados à população.
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Anexo 1

Comparação entre dados da PME e do CAGED
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Como a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e o Cadastro Ge-

ral de Empregados e Desempregados (CAGED) são divulgados men-

salmente e tratam de mercado de trabalho, existe uma tendência em

comparar os dados das duas. As diferenças metodológicas entre elas

condicionam a comparação entre os resultados por elas produzidos.

Para propiciar aos usuários melhores condições para utilização das

informações das bases, o Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) e

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) elaboraram

juntos a nota “CAGED e PME – Diferenças Metodológicas e Possibi-

lidades de Comparação” (IBGE, 2004).  Alguns pontos citados na pu-

blicação:

• Como o CAGED só inclui trabalhadores regidos pela CLT em

empresas, as comparações devem se restringir ao subgrupo de emprega-

dos com carteira assinada da PME;

• O CAGED tem cobertura nacional e permite desagregação até o

nível municipal, assim como por atividade econômica. Cobre cerca de

85% do universo destes empregados, percentual que se eleva em algumas

regiões e setores econômicos. A PME, como vimos, é restrita a regiões

metropolitanas do Brasil. A referida nota discorre extensamente sobre as

possibilidades de comparação entre as duas bases.



103

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

Diferenças entre a PME e o CAGED 
Aspecto considerado PME CAGED 

Variável descrita Pessoa ocupada Vínculo de trabalho 

Informante Indivíduo Estabelecimento 
(empresa) 

Empregado com carteira 
assinada e que tenha 
mais de um trabalho 

Contabilizado como 
uma pessoa ocupada 
no trabalho principal e 
número de trabalhos 
que tinha 

Contabilizados os 
vínculos principal e 
adicional 

Abrangência geográfica 
do levantamento 

Residentes nas áreas 
urbanas de regiões 
metropolitanas 
participantes 

Estabelecimentos em 
todo país, em áreas 
urbanas e rurais 

Empregado com carteira 
assinada na região, mas 
residente fora dela 

Excluído da amostra Contabilizado o vínculo 
na região metropolitana 

Empregado que reside 
na região, mas tem 
carteira assinada fora 
dela 

Contabilizado como parte 
dos empregados com 
carteira assinada da 
região metropolitana 

Contabilizado o vínculo 
fora da região 
metropolitana 

Variações associadas ao 
tipo de levantamento 

Coeficiente de variação 
mensurável 

Viés da não resposta não 
mensurável 

Variações associadas ao 
estoque no ano corrente 

Estimativas obtidas a 
partir do plano amostral 
com calibração pela 
projeção de população 
externa à pesquisa 

Estimativas a partir da 
última RAIS disponível, 
corrigidas pelas 
variações mensais do 
CAGED 

Variações associada aos 
dados mensais 

Amostra mensal Depende do número 
de empresas que 
declararam 
até a data limite as 
movimentações 
realizadas 

Período de referência 
dos indicadores 

Semana móvel (mês) Mês 

Período de referência do 
levantamento das 
informações 

Semana anterior à da 
entrevista 

Considerado o vínculo 
no setor privado 

Empregado com carteira 
assinada em empresa 
pública, mista ou 
autarquia 

Classificado empregado 
com carteira assinada no 
setor público 

Considerado o vínculo no 
setor privado 

 



104

Variáveis e Indicadores para Análise de Recursos Humanos em Saúde no Brasil

Anexo 2

Principais diferenças entre a RAIS e o CAGED
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As principais diferenças entre a RAIS e o CAGED acham-se rela-
cionadas abaixo, a partir da publicação “Registros Administrativos do
Ministério do Trabalho”, editada pela Secretaria de Política de Emprego
e Salário daquele Ministério, em 1995.

Quadro 2 – Principais Diferenças entre os Sistemas de
Informação do Ministério do Trabalho

Fonte: Secretaria de Política de Emprego e Salários do MTB, 1995.
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Considerações e Cuidados na Interpretação dos
Dados da RAIS e do CAGED

As bases da RAIS e do CAGED vêm sendo atualizadas e aprimora-
das pelo Ministério do Trabalho, por constituírem informações bastante
ricas sobre o mercado de trabalho formal. Existem atributos e vantagens
para esse tipo de levantamento que dificilmente são encontradas em even-
tuais fontes substitutas, destacando-se:

• caráter censitário dos dados, que permite a desagregação das in-
formações para os menores domínios geográficos, setoriais e ocupacionais
pesquisados;

• atualização periódica dos dados, dada a própria finalidade
operacional do sistema;

• processamento individualizado das informações por estabeleci-
mentos, empresas, vínculos empregatícios e pessoas, o que possibilita a
adoção de controles de respostas, tratamentos metodológicos diversos e
completo aproveitamento dos dados em termos de combinação de atribu-
tos entre essas unidades;

• conteúdos estáveis e homogêneos das variáveis pesquisadas, que
facilitam a disseminação dos dados em meios magnéticos; e

• desenvolvimento de programas de computador que permitem o
acesso dos dados por parte do MTB e de usuários externos.

Existem também limitações próprias aos registros administrativos,
decorrentes da ausência de supervisão direta dos respondentes em campo,
que resultam em omissão ou sonegação de resposta por parte dos estabe-
lecimentos obrigados a apresentar a declaração. Além da falta de declara-
ção, os principais problemas detectados são:

• declarações incompletas, pela omissão de vínculos empregatícios
ou ausência de respostas a alguns itens do formulário;

• preenchimento incorreto do formulário, causado em grande parte por
falta de informação do declarante ou erro de interpretação das instruções;

• ocorrência de distorções geográficas e setoriais dos dados em con-
seqüência da apresentação de declarações por empresa e não por estabe-
lecimento; e

• erros voluntários na declaração.
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Por conta dessas e outras limitações próprias dos registros adminis-
trativos é que sempre se deve ter cautela na utilização dos dados proveni-
entes da RAIS e do CAGED. Os maiores cuidados referem-se aos usos
que envolvam a comparação de totais ou estoques ao longo do tempo:
tanto a sua diferença absoluta quanto a razão entre duas posições do re-
gistro no tempo podem levar a conclusões errôneas. Em contrapartida, os
usos que adotam a forma de distribuições relativas ou utilizam médias,
medianas e outras separatrizes mostram melhor qualidade e confiabilidade
em estudos temporais, devido à normalização da base de cálculo.

Fazem-se necessárias, sobretudo aos usuários das informações em
disquete ou CD-ROM, algumas recomendações que permitem uma me-
lhor utilização dos dados. Deve-se ter cuidado especialmente com o uso
dos dados relativos à evolução do emprego, evitando comparação das
RAIS para anos sucessivos. Recomenda-se, para essa finalidade, o uso
dos dados do painel fixo para a análise setorial do emprego e a recompo-
sição desses estoques através das admissões e desligamentos do CAGED
para os períodos mais recentes.

As tabelas pré-definidas nas publicações do Ministério do Traba-
lho, por estarem referidas a níveis geográficos, setoriais e ocupacionais
mais agregados e receberem crítica e controle periódicos, podem ser usa-
das sem preocupação. Aquelas elaboradas pelo Sistema Gerador de Ta-
belas – SGT podem apresentar erros mais freqüentes, pois os dados não
passam por nenhum tipo de análise ou verificação prévias, sendo mostra-
dos conforme declarados, sem qualquer correção ou imputação. De modo
geral, os problemas de omissão, agregação de respostas e erros nas de-
clarações tornam-se mais evidentes à medida que as informações são uti-
lizadas em níveis geográficos, setoriais e ocupacionais mais desagregados.


