
A presente pesquisa versa sobre o tema Mercado de Trabalho para Profissionais da Área da Saúde. Analisa-se a 

qualificação exigida pelos hospitais do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos técnicos de enfermagem e 

de radiologia. Os objetivos da pesquisa são de identificar as diferentes formas de organização hospitalar; as 

avaliações dos hospitais quanto à formação desses profissionais, as qualificações exigidas pelas instituições 

empregadoras e as relações trabalhistas estabelecidas. A pesquisa é do tipo quali/quantitativa. Para a elaboração 

dos questionários foram visitados três hospitais, um grande hospital universitário e público, um privado e outro 

SUS, mas administrado por hospital particular mediante convênio.  O questionário passou por um pré-teste de 

validação antes de começar a ser aplicado on-line e/ou por fax/pessoalmente nas instituições. O questionário 

abrange questões fechadas/abertas a fim de obter uma base de dados adequada para saber se os hospitais dispõem 

de técnicos de nível médio em saúde com as qualificações e o perfil adequado às suas atividades. Até o momento 

foram enviados cem questionários e 41 foram respondidos. Com os dados coletados até o momento constatou-se 

que a grande maioria dos hospitais identificou-se como entidades beneficentes sem fins lucrativos de gestão 

privada atendendo às exigências da legislação, em que grande parte dos leitos é destinada ao SUS.  O 

atendimento mais frequente foi o de atenção básica e de média complexidade. Os respondentes consideram boa a 

formação dos técnicos de enfermagem e de radiologia. Em relação às formas de contratação a grande maioria 

dos hospitais atua no regime celetista e nos hospitais públicos é realizado concurso. O mais frequente é o 

contrato de trabalho por prazo indeterminado. Foram citados também a terceirização e os estágios, sendo aquele 

mais presente entre os técnicos de radiologia. Os dados finais serão cruzados com os resultados da pesquisa com 

as escolas técnicas em saúde, além dos dados secundários sobre mercado de trabalho para esses profissionais. 

 


