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Sessão 30 
Saúde da Comunidade e Medicina do Trabalho 

 
IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE DOS 
MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL. Fabiana Moura, Luiz Carlos Pinto Sobrinho, Maria 
Ysabel Barros Bellini (orient.) (ESP). 

RESUMO: Essa pesquisa tem recursos definidos através do plano diretor da Rede Observatório em Recursos 
Humanos em Saúde da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul – RORHES-ESP-RS em parceria com a 
Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS e Organização Pan- Americana de 
Saúde/ Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS). Trazemos como objetivos, identificar o perfil da formação 
profissional dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul através de amostra aleatória com vistas a 
construir conhecimento quantitativo e qualitativo a respeito dos responsáveis pela implantação de políticas públicas e 
implementação de recursos econômicos e sociais nos municípios e buscamos também subsidiar a formação e 
qualificação dos gestores respondendo as indagações relacionadas ao perfil de sua formação profissional (Secretários 
Municipais de Saúde - gestão 2004/2008) e ao direcionamento e aplicação dos recursos financeiros nas políticas de 
saúde dos municípios. O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética de Pesquisa em Saúde da 
Secretaria Estadual da Saúde. A metodologia a ser utilizada é quantitativa descritiva (GIL, 1987:45). A coleta de 
dados será realizada no período de Fevereiro a Setembro de 2006. Utilizamos como instrumento a entrevista 
estruturada que nos possibilita atingir grande número de pessoas a ser aplicado através de contato telefônico, e-mail, 
fax em localidades distantes e pessoalmente nas cidades da região metropolitana. Atualmente temos cerca de 30% 
dos instrumentos respondidos, o que nos aponta êxito em relação aos nossos objetivos e cronogramas. A 
sistematização de dados coletados será organizada pela bolsista, bem como analise e interpretação. Os resultados 
serão divulgados pela ESP-RS em Novembro de 2006 e também disponibilizada no site da Estação de Trabalho da 
Escola de Saúde Pública. (www.esp.rs.gov.br/observatoriorh) 
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