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O perfil da força de trabalho na Secretaria da Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul:  agosto 2000 – abril 2001.
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Resumo : O Centro de Informação e Documentação em Saúde (Ceids) da Escola de Saúde Públi-
ca (ESP/RS) e a Coordenação de Educação, Desenvolvimento e Administração de Trabalhadores em
Saúde (Cedats), estruturas que integram a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (SES/
RS), realizaram um estudo sobre a força de trabalho na SES/RS com três objetivos básicos: atualiza-
ção do banco de dados de pessoal, levantamento entre os técnicos de formação universitária,
trabalhadores(as) capacitados(as) para o exercício da docência na ESP/RS e definição do perfil dos
usuários do Ceids para a implantação de um programa de Disseminação Seletiva da Informação – DSI
no âmbito da SES/RS. A ênfase na análise dos dados coletados está centrada nas questões da Docu-
mentação. Os resultados permitem delinear um perfil dos trabalhadores(as) da SES/RS, no período de
agosto de 2000 até abril de 2001, sugerindo uma aproximação entre a política de gerenciamento dos
recursos informacionais e o comportamento dos profissionais de saúde frente às questões da área da
Documentação. Uma observação mais ampliada destes dados torna possível também diagnosticar par-
ticularidades que sugerem fluxos e processos de comunicação entre gestores, serviços, necessidades,
aspirações e interfaces da população pesquisada.

Palavras-Chave: Documentação; Estudo de usuários; Memória institucional; Secretaria da Saú-
de do Rio Grande do Sul.

Introdução

O Centro de Informação e Documentação em Saúde (Ceids) da Escola de
Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESP/RS) e a Coordenação de
Educação, Desenvolvimento e Administração de Trabalhadores em Saúde
(Cedats), estruturas que integram a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul
(SES/RS), realizaram um estudo2  sobre a força de trabalho da SES/RS visando,
fundamentalmente:
• realizar um levantamento detalhado do perfil da força de trabalho da SES/RS no
sentido de conhecer, valorizar e qualificar a atuação dos trabalhadores do SUS,
contextualizando políticas de capacitação, educação continuada, ensino, pesquisa
e desenvolvimento;
• realizar um levantamento das potencialidades docentes entre os servidores da
SES/RS para modalidades de formação (docência em cursos de pós-graduação e
educação profissional ou aperfeiçoamento);
• definir um Perfil de Usuários da informação técnico-científica da SES/RS visando
conhecer as necessidades de informação; os comportamentos frente à problemáti-
ca de busca de informação documental em saúde; as potencialidades de uso das
fontes de informação em Saúde; promover a Disseminação Seletiva da Informação
em saúde coletiva de forma rápida, atualizada e pertinente à população pesquisada.

¹ Sanitarista, bibliotecária/cocumentalista, com especialização em administração de sistemas de bibliotecas. Coor-
denadora do Centro de Informação e Documentação em Saúde – Ceids-ESP/RS, e-mail: ceids@saude.rs.com.br
²  Projeto parcialmente financiado pela  Fundação de  Amparo  à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs),
com relatório disponível para consulta no Ceids.
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Os resultados deste trabalho são apresentados na perspectiva de promover a
oferta de educação permanente em serviço, identificando-se o potencial tecnológi-
co humano para o ensino, a pesquisa e a extensão educativa.

É feita uma análise sucinta dos dados coletados, sem esgotar suas potenciali-
dades, considerando-se a diversidade e a riqueza dos mesmos.

A ênfase da análise está centrada nos itens específicos da área da Documen-
tação, buscando verificar parâmetros para cotejamento entre a política de
gerenciamento dos recursos informacionais e a satisfação das necessidades de
informação em saúde pública/saúde coletiva  reais, latentes ou potenciais dos pro-
fissionais de saúde.

A aproximação destes dois aspectos permite reforçar ou criar canais apropria-
dos para a melhor recepção, transmissão e produção da informação na área, indi-
cados pela população pesquisada. Contudo, uma observação integral dos dados
coletados torna possível delinear o perfil dos trabalhadores(as) da SES/RS fixado
no período de 2000 a abril de 2001.

Estudo de usuários

A prestação de serviços de qualidade em unidades de informação bibliográfica
e documental é demarcada pelo estabelecimento de relações objetivas entre as
categorias conceituais e temáticas reunidas e organizadas para difusão (os acer-
vos) e as necessidades de informação das pessoas que a demandam, consideran-
do-se, contudo, probabilidades, potencialidades, imprevisibilidades e vanguardas
que o acesso à informação proporciona.

Na intenção de afinar esta sintonia, realizam-se estudos de usuários (Cunha, 1982;
Vergueiro, 1988; Figueiredo, 1994), assim como extensas revisões de literatura.

Este tipo de estudo é importante, na medida em que orienta as políticas de
seleção, aquisição, tipo de organização de bibliotecas e centros de documentação,
desde o aspecto físico (edifícios), a centralização ou descentralização de acervos,
até a definição de prioridades de serviços e produtos e eleição de diretrizes para
referência e disseminação da informação.

Também refletem na prática profissional o papel da informação na vida do usu-
ário e os tipos de acessibilidade disponibilizados na forma “física, psicológica, inte-
lectual e institucional” (Vergueiro, 1998, p.10). A proposta do estudo de usuário
realizado no Ceids identifica-se com o posicionamento trazido pelo trabalho de Lima
(1994), que o remete  a uma “aproximação crítica à teoria deste tipo de estudo”.

Este autor, ultrapassando o senso comum, encaminha uma reflexão de ordem
filosófico/metodológica, fazendo uma análise das vertentes conceituais como o
empirismo, o positivismo, o funcionalismo, o sistemismo e a dialética que têm mol-
dado, em maior ou menor grau, os procedimentos metodológicos empregados nos
referidos estudos, geralmente quantitativos.

De outra parte, a adoção de estudos qualitativos de uso, qualidade e absorção
da informação estão intimamente relacionados com estruturas cognitivas pessoais
ou de grupos sociais em busca do conhecimento e apresentam limitações significa-
tivas, tanto do ponto de vista metodológico, como implicações práticas e teóricas
para a sua realização.

 Tentando  dirimir incertezas quanto à composição dos fundos documentais
da ESP e SES/RS, que necessitavam recomposição urgente, promoveu-se este
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estudo de usuários, ressalvadas todas as críticas que possam ser registradas
sobre este método.

Ainda em execução, a pesquisa com os servidores da SES/RS segue buscan-
do atingir seus principais objetivos. Da parte que cabe ao Ceids, a definição do perfil
dos trabalhadores frente às questões de informação documental em saúde vem
apresentando algumas constatações singulares. As principais indagações do estu-
do visam conhecer:
– o perfil do usuário de informação em saúde em termos de necessidades de infor-
mação de rotina ou circunstanciais, freqüência e uso sistemático ou não de serviços
da área;
– a atuação em pesquisa e produção científica;
– o  tipos de intercâmbios na esfera da informação técnico-científica em saúde;
– tempo para leitura e origem da informação técnico-científica utilizada;
– conhecimento das principais fontes de informação técnico-científica em saúde,
grau de importância e utilização;
– razões de busca de informação técnico-científica e  a localização da mesma e
– indicação de instrumento (tipo de documento) preferencial de atualização em in-
formação técnico-científica.

Assim como a ESP/RS, a atuação do Ceids interage em contextos locais, regio-
nais e descentralizados de atividades de saúde, portanto, o planejamento e a progra-
mação dos seus serviços, também com estas características, implica em recupera-
ção de informação descentralizada, seletiva, rápida e pertinente em apoio ao estudo/
ensino, à pesquisa/extensão, à educação continuada e aos processos decisórios.

O estabelecimento de perfil de usuários e a análise da atuação do Ceids con-
duzem, entre outros itens, à avaliação do uso dos recursos e serviços oferecidos,
ao conhecimento das necessidades, demandas, fluxos e canais de comunicação
mais utilizados pelo corpo funcional da SES/RS e à identificação e caracterização
do comportamento de busca da informação documental em saúde, com o conse-
qüente favorecimento e priorização das preferências indicadas.

Com o presente estudo buscou-se também orientar políticas de seleção (co-
bertura e seletividade), aquisição e tipo de organização do Ceids.

A escolha do tipo de organização dessa unidade de informação leva em conta:
• a disposição do acervo de acordo com o uso mais freqüente e delimitações do

espaço físico;
• a necessidade de descentralização de acervos específicos segundo interesses

de gestão da informação (por exemplo, a criação da Rede de Bibliotecas Setoriais
da SES/RS, já iniciada com a Biblioteca Setorial Jurídica);

• as prioridades e tipos de serviços mais prementes;
• os produtos de maior interesse;
• as diretrizes para Referência e DSI;
• a rapidez na transferência da informação documental em saúde, segundo os ca-

nais de maior afluência;
• a facilidade de uso (menos esforço e mais conforto);
• a um processo contínuo de divulgação e oferta de serviços.

De outra parte, esta pesquisa oportunizou a reflexão crítica quanto ao papel
dos serviços de informação documental em saúde no âmbito da SES/RS; à prática
profissional desenvolvida; à acessibilidade da informação documental em saúde,
na forma mais adequada à população pesquisada e à busca de sintonia entre ato-
res, ambientes e recursos envolvidos no processo.
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Como efeito,  a ESP/RS pode, também, se beneficiar da possibilidade de conhe-
cer as potencialidades para a docência em seus cursos, tendo em vista a identifica-
ção de servidores, sua formação, produção intelectual, localização geográfica e exer-
cício de atividades de ensino realizadas fora da SES/RS, indicados pela pesquisa.

Para efeitos de delineamento global do perfil dos trabalhadores da SES/RS, sem
destacar singularidades ou especificidades, tomaram-se os maiores índices percentuais
apontados pela análise estatística. Ressalte-se também que algumas questões per-
mitiam múltipla escolha de opções. Os percentuais correspondem  sempre à parcela
da população pesquisada que respondeu às questões, desprezando-se para o obje-
tivo presente os indicadores dos que não responderam ao item.

Método

O instrumento de coleta de dados escolhido foi o questionário. Inúmeras restri-
ções existem a esta forma de recolher os dados de pesquisa (Cunha, 1982). Contudo,
considerada a dispersão geográfica da população a ser pesquisada e o número ex-
pressivo da mesma, a definição pelo questionário pareceu a mais adequada. O ques-
tionário foi enviado aos locais de trabalho acompanhados de um manual de esclareci-
mento a cargo dos responsáveis pelo setor de recursos humanos e de ofício explicativo
do caráter e propósitos da pesquisa, endereçado a todos os servidores.

Os dados foram tabulados, analisados e interpretados com tratamento esta-
tístico descritivo (tabelas, gráficos e quadros) pela aplicação do Microsoft Access
e Excel.

O questionário foi composto em duas partes:
Parte I – recolheu-se dados cadastrais e funcionais dos servidores da SES/RS

(47 itens de preenchimento). Esta parte é de maior interesse para o Cedats.
Parte II – constituiu-se de 18 questões de escolha aberta e fechada (definidas

entre determinado número de opções), permitindo a definição de um perfil de cliente
frente a questões de informação documental em saúde, formação e habilitação no
exercício da docência, de interesse do Ceids e da ESP/RS, respectivamente.

A última questão, aberta, oportunizou a manifestação do servidor para suges-
tões e críticas ao questionário ou sobre o assunto informação técnico-científica
em saúde.

Resultados obtidos

O  universo de trabalhadores em saúde quantificado no dimensionamento
inicial foi de 3.970 servidores, correspondendo ao número de questionários envia-
dos. A resposta correspondeu a 2.888 servidores, assegurando uma representa-
tividade amostral da ordem de 72,74% da força de trabalho. O período da pesquisa
foi de agosto de 2000 a abril de 2001.
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Quadro 1 – Perfil funcional dos trabalhadores(as) da SES/RS, agosto/2000 a abril/
2001



106  v Bol. da Saúde, v. 16, n. 1, 2002

Ruth Sant’Helena da Silva

Quadro 2  – Perfil de usuários do Ceids – ESP/RS, agosto/2000 a abril/2001
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Análise das questões abertas

De uma amostra de 2888 questionários respondidos, 451 servidores expressa-
ram manifestações diversas (15,6%) da amostra

As opiniões dos servidores foram registradas na forma de pareceres, críticas,
sugestões, reivindicações, expressão de necessidades etc. Foram agrupadas con-
forme a similaridade dos assuntos destacados ou centradas nos setores da SES/
RS nomeados.

Quadro 4 – Quanto ao instrumento de coleta de dados: o questionário.
Total de questionários PREENCHIDOS: 130.

* Embora sabendo-se, a priori, deste problema, o Cedats optou por realizar a pesquisa com todos os servidores,
privilegiando a participação do conjunto dos mesmos, fugindo portanto, à distinção entre “técnicos e não-técnicos”,
de tradicional e histórica dicotomia no corpo funcional da SES/RS.

Quadro 5 – Quanto à SES/RS:
Total de questionários preenchidos: 29.

Quadro 6 – Quanto ao Cedats/RH:
Total de questionários preenchidos: 99.
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Quadro 7 – Quanto à ESP/RS:
Total de questionários preenchidos: 114

Quadro 8 – Quanto ao Ceids – ESP/RS:
Total de questionários preenchidos: 79

A análise das questões abertas ofereceu oportunidade para manifestações de
451 servidores (15,6%), os quais opinaram sobre diversas questões que  incluem
reivindicações, pareceres, expectativas e críticas que, levadas em consideração
pelos setores nomeados, podem delinear ações e políticas específicas para a área
de recursos humanos em saúde. De igual modo, a docência e processos formativos
na ESP/RS podem ser afetados pelos resultados do trabalho realizado. Já a presta-
ção de serviços de informação documental, certamente buscará trilhar caminhos
contextualizados de forma ajustada ao perfil do conjunto dos servidores da SES/
RS, frente às questões objeto deste estudo.

Conclusões

Os perfis dos usuários definidos por meio do trabalho realizado e os contatos
institucionais estão permitindo implementar, gradualmente, o serviço de DSI, de
maneira que pessoas ou grupos identificados com áreas temáticas específicas re-
cebam em seu local de trabalho a informação desejada seletivamente, economi-
zando tempo de busca, promovendo atualização na área de atuação e incrementando
uma cultura de educação continuada em serviço na SES/RS.

Devido à complexidade do mapeamento da força de trabalho da SES/RS, cris-
talizado por questões metodológicas num determinado  espaço de tempo e, dada a
dinamicidade que caracteriza o trabalho de controle de Recursos Humanos, optou-
se por dividir a pesquisa em duas fases.
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A 1a fase da investigação está consolidada na construção de um banco de
dados, executado em Microsoft Access e Excel, permitindo inúmeros cruzamen-
tos de variáveis, conforme interesses específicos e necessidades circunstanciais
de serviço.

O banco de dados elaborado está à disposição no Ceids e Cedats-SES/RS
para todos os que tiverem interesse em dissecá-lo mais detalhadamente, especial-
mente para pesquisadores que queiram aprofundar alguma das singularidades  da
força de trabalho na SES/RS, no período de agosto de 2000 à abril de 2001.

Parcialmente concluído, o trabalho já mostra tendências de diagnóstico e
sinaliza para a tomada de decisão quanto a algumas questões e situações de-
tectadas, que dizem respeito às áreas de formação e documentação, mas, tam-
bém, sugerem diretrizes para fluxos e processos de comunicação e aproxima-
ção entre gestores, serviços, necessidades, aspirações e interfaces da popula-
ção pesquisada.
Necessidade de continuidade da pesquisa

Como já foi dito anteriormente, a complexidade do levantamento da força de
trabalho da SES/RS, que se pretendia censitário, conduziu a investigação a ser
dividida em duas etapas. A primeira abrangendo o período de agosto de 2000 a
abril de 2001 e a segunda segue em andamento.

Portanto, ao final deste trabalho, pode-se  ter um quadro aproximado tendente
a mostrar com mais precisão qual é o perfil do servidor público que compõe o qua-
dro funcional da SES/RS.

El perfil de los  trabajadores en la Secretaria da Saúde-SES/RS: agosto 2000/
abril 2001.  Parte I.

Resumen : El Centro de Informação e Documentação em Saúde da Escola de Saúde Pública
(Ceids – ESP/RS) y la Coordenação de Educação, Desenvolvimento e Administração de Trabalhadores
em Saúde (Cedats), estructuras que integran la Secretaria da Saúde del Rio Grande do Sul (SES/RS),
realizaron un estudio sobre los trabajadores en la SES/RS con tres objetivos básicos: atualización del
banco de datos de personal, levantamiento entre los técnicos de formación universitaria, trabajadores(as)
capacitados(as) para el ejercicio de la docencia en la ESP/RS y definición del perfil de los usuarios del
Ceids para la implantación de un programa de Diseminación Selectiva de la Información – DSI en el
ámbito de la SES/RS. La énfasis en el análisis de los datos recopilados está centrada en las cuestiones
de la documentación. Los resultados permiten delinear un perfil de los trabajadores(as) de la SES/RS,
en el período de agosto de 2000 hasta abril de 2001, sugiriendo una aproximación entre la política de
gerenciamiento de los recursos informacionales y el comportamiento de los profesionales de salud
frente a las cuestiones del área de la documentación. Una observación más ampliada de estos datos
hace posible también diagnosticar particularidades que sugieren flujos y procesos de comunicación
entre gestores, servicios, necesidades, aspiraciones e interfaces de la población estudiada.

Palabras Clave: Documentación; Estudio de usuarios; Memoria institucional; Secretaria da Saú-
de do Rio Grande do Sul.

The profile of the workforce of the Secretaria da Saúde – SES/RS: august 2000/
abril 2001. Part I.

Abstract : The Centro de Informação e Documentação em Saúdre (Ceids) of the Escola de Saúde
Pública (ESP/RS), together with the Coordenação de Educação, Desenvolvimento e Administração de
Trabalhadores em Saúde (Cedats), structures that integrate the Secretaria de Saúde of Rio Grande do
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Sul (SES/RS), accomplished a study on the workforce in SES/RS with three basic objectives: updating
of personnel’s database, verification of the technicians of academic formation, capable worker(s) for the
exercise of teaching in ESP/RS and definition of the profile of the users of Ceids seeking the implantation
of a program of Disseminação Seletiva de Informação – DSI in the extent of SES/RS. The emphasis in
the analysis of the collected data is centered in the subjects of the Documentation. The results allow to
delineate a profile of the workers of SES/RS, in the period of August 2000 to April 2001, suggesting an
approach between the politics of administration of the informational resources and the behavior of the
professionals of health facing the questions of the area of the Documentation. An enlarged observation
of these data makes it possible also to diagnose particularities that suggest flows and communication
processes among managers, services, needs, aspirations and interfaces of the researched population.

Key-words : Documentation; Study of users; Institutional memory; Secretaria da Saúde do Rio
Grande do Sul.
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