
A Pesquisa com os Gestores(as) Municipais de Saúde foi desenvolvida no período de julho de 2017 a Agosto de 
2018, tendo como objetivo, identificar, caracterizar e analisar o perfil dos secretários(as), tendo como base 
elementos estratégicos inerentes a sua formação profissional, experiência prévia, trajetória política e motivação 
para a assunção ao cargo. Concluímos a pesquisa com a captação de 3899 (70%) respondentes, o que representa 
(70%) dos gestores(as) municipais. Destes, 2313 (59,5%) responderam integralmente o questionário e 1532 ( 
40,5%) parcialmente. Com relação ao Estado de Minas Gerais,  tivemos 347 gestores respondentes (41%) do total 
dos gestores municipais, correspondendo a (21%) dos gestores da região Sudestes e (6,2%) dos gestores 
municipais do Brasil.  

 
QUAL O PERFIL  DOS GESTORES 

MUNICIPAIS DE SAÚDE NO 
CICLO 2017/2020 ? 

 

 

 

Pesquisa Nacional para a Construção do  Perfil  
dos Gestores(as) Municipais de Saúde  Ciclo 

2017/2020  Fase II  
 
 

Cabe destacar que o sucesso da pesquisa teve como grandes impulsionadores a Presidência do CONASEMS e os 
membros da Diretoria, a equipe de coordenação do escritório em Brasília, os COSEMS e suas Secretarias 
executivas, os apoiadores institucionais e de maneira especial os gestores e gestoras municipais. 

                                                    Pesquisa Nacional com Gestores(as) Municipais de Saúde  Ciclo 2017/2020.  

Contato: pesquisagestoresmunicipais@gmail.com e ou andrelbc4@gmail.com .WhatsApp: (61) 99549-7676.   

 
Perfil dos respondentes    
 59 % são mulheres e 41% são homens  
 40 % tem entre 31 e 40 anos 
 63 % se considera branca 
 46 % tem pós-graduação 
 
Trajetória Profissional 
 Fortalecer o SUS (96%);  Servir a cidade e 

Assumir novos desafios (95%) foram as 
motivações para assumir o cargo  

 88% reside no município onde trabalha  
 98% dos respondentes não faz parte da 

diretoria do COSEMS. 
 51% nunca havia ocupado cargo de gestão. 
 48% possui filiação  partidária  
 

• A maioria dos respondentes já  assumiu cargo 
de gestor já foram coordenadores da Atenção 
Básica 23% 

• 28% afirmam ter exercido a profissão de 
enfermeiro antes de assumir a gestão. 

Bloco 1 

• A maioria  não participa de nenhuma 
entidade e dentre os que participam 
destacam-se as  entidades  religiosas 29% 

• Capacidade de dialogar(30%)   e 
mobilizar(28%). foram os principais  atributos 
ganhos  com participação em entidades 

• Capacidade e Liderança (92%) e Confiança 
Pessoal (91%) e Competência Técnica (89%)  
influíram na nomeação.  

Bloco 2 



• 92% avaliam como regular a 
participação na CIR e 35% na CIB . No 
CMS o percentual foi de 93%,   

• Quanto ao funcionamento da CIR ,CIB 
e CIT  respectivamente  57% ,36% e 
26% apontaram necessidade de 
poucas mudanças . Essa posição 
também se faz com relação ao CMS 
55% 

• 99,7 % dos gestores afirmaram  
registrar as atas do CMS   
 

• 74% torna pública as reuniões por 
meio das atas; 40% usa audiência 
pública e  34% das redes sociais ; 

• Quanto  a forma de 
captar informações 65% 
por meio do CMS; 45% 
relatórios oriundos das 
ações de vigilância em 
saúde e informações 
captadas nas unidades 
de saúde ( caixa de 
sugestões) 34%. 

• Quanto  as formas de 
divulgar informações 
ações e resultados da 
gestão:  78% reuniões 
do  CMS; 51% por meio 
audiência pública e 
42% secretaria de 
comunicação. 

RESULTADOS DA FASE II DA PESQUISA 
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• Quanto ao grau de 
influência dos atores 
sociais e entidades 
sobre suas ações no 
cotidiano da gestão, 
91% responderam que 
é o Prefeito, 87% o CMS  
e 86% o COSEMS  
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• Quanto ao acesso da 
população aos serviços de 
saúde destacam-se como  
acessível: Unidades Básicas de 
Saúde  UBS, 99%, TFD, 79 % e 
NASF,78% . Porém 46 % dos 
gestores consideraram 
inacessível o CEO, 48% ,SAMU 
34% e UPA 29%    

• Quanto ao  acesso da população as 
ações e insumos de saúde, considerou-
se acessível: Exames laboratoriais 
básicos 91%, Exame de Raio X 84 %. e 
Atendimento Fisioterapêutico, 81%. E    
pouco ou inacessível, Cirurgia 
Ortopédica 54%, Cirurgia Cardíaca 38%, 
e Consulta oftalmológica 37%. 

• Principais ações a serem  
implementadas na gestão (2017-
2020) pelo COSEMS 54% Auxiliar os 
gestores no diálogo com os órgãos 
de controle e com o poder 
judiciário,  SES 69% e MS 70% 
Ampliar o apoio financeiro para 
programas estratégicos  voltados 
para a melhoria do acesso a 
população   

 

 

 

 

Bloco 8 Como o Gestor avalia o acesso da população 

Principais Desafios a serem superados 

Principais Ações  

Atenção Básica  Média e Alta Complexidade  Planejamento em Saúde  Gestão e Regionalização 
 

(68%) Efetivação da 
contrapartida do Estado 

(78%) Garantia de consultas, 
exames e internações  em 
quantidade e qualidade:  

(59%) Qualificação das equipes 
gestoras municipais para pratica 
do planejamento em saúde:  

(54%) Ampliação dos recursos 
financeiros tendo como base as 
diferenças regionais 

Fortalecimento do 
Controle Social 

Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde 
Financiamento do SUS  Judicialização da Saúde  

 

(46%) Apoiar os 
processos de educação 
popular em saúde, com 
vistas ao fortalecimento 
da participação social do 
SUS 

(48%) Implementação e 
pactuação de diretrizes para 
políticas de educação e gestão 
do trabalho que favoreçam o 
provimento e a fixação de 
trabalhadores de saúde, no 
âmbito municipal 

(72%) Garantir o financiamento 
estável e sustentável para o 
SUS, melhorando o padrão do 
gasto e qualificando o 
financiamento tripartite. 
 

(54%) Ampliar o conhecimento 
do órgão de controle sobre a 
dinâmica da gestão das ações e 
serviços de saúde no âmbito do 
SUS. 
 

• Ações propostas pelo 
CMS  e Agendas 
discutidas na CIR 91%  e  
Agendas organizadas pela 
SES 81% 

Bloco 9 


