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Observa-se que este vem 

mantendo uma tendência de 

redução de pessoal nos últimos 10 

anos.  Em Julho de 2007 o número 

total de servidores era de 68.005, 

portanto no acumulado houve uma 

redução ano a ano de 21% no 

quadro de trabalhadores. 

 

Tem havido nos últimos anos, 

importante envelhecimento da 

população de trabalhadores da 

SES/SP, o que se reflete no registro 

de menos de um terço de servidores 

com até 40 anos de idade (17%).  

Nota-se que apenas 

aproximadamente 3% encontra-se 

na faixa entre 18 e 30 anos, 

enquanto 54% tem entre 51 e 79 

anos de idade. 

Podemos observar que a SES/SP 

totaliza 71% dos seus trabalhadores 

no sexo feminino. 

Como já foi mencionado no 

Boletim deste Observatório de 

RH em Setembro de 2008, o 

conhecimento e a caracterização 

do quadro de pessoal da 

Secretaria de Estado da Saúde 

(SES/SP), quanto à idade, tipo 

de vínculo, bem como sua 

disposição por grupo de 

Unidades Administrativas (UA) 

– DRS, Sede, Institutos, 

Hospital – são de fundamental 

importância para a adequada 

gestão de Recursos Humanos. 

 

Para execução deste relatório, 

que pretende apresentar os 

dados atuais da caracterização 

geral do quadro de pessoal da 

SES/SP, tal como no Boletim de 

2008, a fonte utilizada foi a 

folha de pagamento dos 

servidores de fevereiro de 2016. 

A Secretaria de Estado da Saúde 

(SP) ocupa a segunda posição no 

Governo em número de 

trabalhadores, apresentou em 

Fevereiro de 2016, um total de 

53.473 servidores ativos 

(considerando-se todas as formas 

de vinculação por regime jurídico). 

 

A SES/SP corresponde a quarta 

maior Secretaria em termos de 

despesas com pessoal ativo, atrás 

da Educação, Segurança Pública e 

Administração Penitenciária, tendo 

como gasto total bruto com folha 

de pagamento em de Fevereiro de 

2016, R$ 190.618.282,83, segundo 

os dados informados pelo Centro 

de Gerenciamento de Dados da 

CRH-SES/SP. A maioria dos 

trabalhadores na Área Fim (70%) e 

estão lotados na Coordenadoria de 

Serviços de Saúde (71%). 

 

 

 

N % N % N %

18 a 30 anos 1.095 2,88 424 2,75 1.519 2,84

31 a 40 anos 5.248 13,79 2.148 13,94 7.396 13,83

41 a 50 anos 11.544 30,32 4.124 26,77 15.668 29,30

51 a 60 anos 15.069 39,58 5.820 37,78 20.889 39,06

61 a 70 anos 5.093 13,38 2.860 18,57 7.953 14,87

71 a 80 anos 19 0,05 29 0,19 48 0,09

Total 38.068 71,19 15.405 28,81 53.473 100%

Total

Tabela 1. Trabalhadores da SES-SP, segundo faixa etária e sexo, São Paulo, 02-2016.

Faixa etária

Mulheres Homens

Equipe Técnica: 
observatório@saude.sp.gov.br 
Renato Capuchinqui 
Diretor Técnico 
rcapuchinqui@saude.sp.gov.br 
Rita Ap. Kietis 
 Psicóloga 
rkietis@saude.sp.gov.br 
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Tabela 3. Média salarial das principais categorias e gasto 

total com salário bruto – Fevereiro/2016 

 

Fonte: Banco de dados - Folha de Pagamento – Fev./2016/Centro de Gerenciamento de Dados/CRH/SES-SP 

Aproximadamente 43% dos 

profissionais que atuam junto a 

SES/SP estão enquadrados em 

classes profissionais do nível 

intermediário que inclui, entre 

outras, as funções de Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem, Técnicos 

de áreas diversas e Oficiais 

Administrativos. 

  

 

 

Trabalhador típico da SES-SP A Área da Saúde (Fim) engloba a maioria 

dos profissionais (70%) cujo trabalho se 

concentrou nos Hospitais e Ambulatórios 

com 38.066 trabalhadores. 

Portanto, o funcionário típico da SES/SP é: 

- mulher (71%);  

- com idade entre 51 a 60 anos (40%);   

- do nível intermediário (exigência mínima 

de escolaridade equivalente ao ensino 

médio ou técnico completo -43%);  

- atuante na Área da Saúde (70%); 

- lotada em Hospital (71%); e  

- exercendo a função de Auxiliar ou 

Técnico de Enfermagem (26%). 

 

Portanto, as classes de nível 

intermediário, tanto na Área 

Administrativa como na Saúde, 

representam quase a metade dos 

trabalhadores da SES/SP e são estes os 

responsáveis pela maior parte das ações 

direcionadas aos pacientes e usuários do 

Sistema Único de Saúde. 

Levantamento do número de 

servidores “aposentáveis” da 

SES-SP, através de uma 

pesquisa realizada a partir da 

aplicação da Regra Permanente 

do Artigo 40 da CF, 

considerando a idade mínima 

por sexo e pelo menos 10 anos 

de Serviço Público em 

Fevereiro/2016, temos: 

Mulheres (= ou > 55 anos de 

idade):  12.457 

Homens (= ou > 60 anos de 

idade): 3.159 

Total:  15.616 

* Não foram cruzados dados 

sobre o tempo total de 

contribuição e o tempo mínimo 

no cargo em que se dará a 

aposentadoria.  

Fonte: Banco de dados - Folha de Pagamento – Fev./2016/Centro de 

Gerenciamento de Dados/CRH/SES-SP 


