
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Administração

Grupo Interdisciplinar de Estudos da Inovação e do Trabalho (GINEIT)

QUALIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM E
EM RADIOLOGIA NA REDE HOSPITALAR DO RIO GRANDE DO SUL

Questão de Pesquisa

Objetivos

Procedimentos Metodológicos

Hospitais

Próximos Passos

A formação dos técnicos de nível médio da área de saúde corresponde às exigências dos hospitais
do Estado do Rio Grande do Sul?

Mapear o campo de atuação dos técnicos de enfermagem e radiologia no Mercado de Trabalho;
Verificar a qualificação exigida pelas Instituições empregadoras em relação a esses profissionais;
Relacionar os resultados obtidos com a aplicação de questionários nos Hospitais e Escolas de
Formação Técnica nesses setores.

Pesquisa teórico-empírica quantitativa/qualitativa;
Entrevistas semiestruturadas e questionários.

1 Etapa (conclu da)
Entrevistas em quatro escolas técnicas de saúde em Porto Alegre;
Estudo de caso em três Hospitais: um universitário, um público e um privado.

Caracterização e natureza da Instituição;
Especialidades oferecidas pelo hospital e níveis de atendimento (de baixa a alta complexidade);
Serviços disponibilizados pelo hospital.

Quanto aos técnicos de enfermagem e em radiologia:
Critérios de recrutamento e seleção;
Formas de contratação;
Organização do trabalho (turnos, formas de trabalho, etc.);
Qualificação demandada e conduta esperada;
Profissionais efetivos e terceirizados dessas áreas;
Carências observadas quanto à qualificação, treinamento e atitudes;
Políticas de gestão dos profissionais;
Formas de remuneração e benefícios oferecidos;
Índices de absenteísmo e de rotatividade;
Medidas tomadas pelos hospitais para solucionar problemas.

Aplicação de questionários nos Hospitais;
Análise estatística dos dados por meio do software Sphinx;
Cruzamento dos resultados: Hospitais x Escolas Técnicas em Saúde;
Apresentação dos resultados e sugestões aos Hospitais e às Escolas Técnicas em Saúde;
Publicação da pesquisa.
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2 Etapa: aplicação de questionário em hospitais da rede pública e privada do Rio Grande
do Sul (fase de pré teste).
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