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RESUMO

INTRODUÇÃO: A assistência à saúde do Estado de Minas Gerais compreende uma das maiores redes de hospitais
públicos da América do Sul, vinculados à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), com a competência
de prestar serviços de saúde e assistência hospitalar de importância estratégica estadual e regional, em níveis
secundário e terciário de complexidade, por meio de hospitais organizados e integrados ao Sistema Único de Saúde
(SUS). OBJETIVO: Descrever as características dos profissionais da rede pública hospitalar do estado de Minas
Gerais. METODOLOGIA: Estudo de coorte, retrospectivo. Foram coletadas em banco de dados, ano 2017,
informações referentes as características dos profissionais atuantes na área assistencial da rede hospitalar pública do
estado de Minas Gerais. RESULTADOS: A rede possui 20 unidades hospitalares, com quadro de 10.603
servidores da área assistencial, a maioria do sexo feminino (n=7.932) e com idade entre 36 e 40 anos (n=2.436);
8.725 são servidores efetivos (82%) e 1.865 (18%) são contratados. As categorias mais predominantes da área
assistencial são os técnicos em enfermagem (n=4.397), médicos (n=2.417) e enfermeiros (n=1.032). A equipe
assistencial atua na linha de frente da atenção e cuidado ao paciente e, com o apoio da equipe multiprofissional,
garantem a gestão efetiva dos processos de trabalho médico-hospitalar e a organização assistencial voltada para o
funcionamento em rede. CONCLUSÃO: A rede de hospitais do estado de Minas Gerais tem como competência
prestar serviços de saúde e assistência hospitalar de importância estratégica estadual e regional, em níveis secundário
e terciário de complexidade, por meio de hospitais organizados e integrados ao Sistema Único de Saúde – SUS.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Permanente. Educação Continuada. Equipe de Assistência ao Paciente.
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