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Centro Colaborador da OPAS/OMS para Planejamento e
Informação da Força de Trabalho em Saúde
Caracterização
Área temática de atuação:

Planejamento e Informação de Recursos Humanos em
Saúde
Data de redesignação:

Data de designação: 31/03/2008
Principais responsabilidades assumidas:
• Ampliar e consolidar atividades de cooperação técnica na área de planejamento e informação da força de trabalho
em saúde, junto a diversos parceiros no Brasil e também no campo internacional e contribuir para a consolidação
das atividades do Ministério da Saúde, no conjunto de propostas e ações cooperativas com os países de língua
portuguesa (PALOP), Andinos e do Mercosul.
• Atividades:
–– apoiar a implantação e utilização de sistema de informação para gestão de recursos humanos em saúde como
ferramenta de planejamento e gestão do trabalho em sistemas locais de saúde;
–– disponibilizar e apoiar a utilização de metodologias de avaliação de processo de implementação de políticas
públicas, programas e projetos específicos para área de Recursos Humanos em Saúde que possibilitem avaliar
e identificar necessidades de mudanças e correção de rumos na implementação dessas políticas;
–– desenvolver e promover a utilização de sistema de informação e articulação entre cursos de graduação e
educação profissional em saúde com o objetivo de configurar a oferta de profissionais para o mercado laboral
em saúde; e
–– desenvolver metodologia para planejamento e alocação de recursos humanos para os serviços de saúde que
atendam a especificidades sanitárias locais.
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Instituição:
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
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Coordenadora Observarh IMS/UERJ
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Rio de Janeiro
Telefone: (21) 2234-7378/2568E-mail: cpierantoni@gmail.com
Fax: (21) 2334-2152
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Rede de Centros Colaboradores da OPAS/OMS no Brasil: potencialidades e perspectivas

Atividades
Principais atividades no Brasil
• Oficinas de trabalho com gerentes de RH das Secretarias de Saúde de estados e municípios brasileiros com objetivo de discutir as estratégias de disponibilização e implantação do Sistema de Informação e Gestão de Recursos
Humanos em Saúde – SIGRHS - versão web.
• Disponibilização da ferramenta SIGRAS que gerencia banco de dados sobre as graduações em saúde do país, e
permite a transferência dessa tecnologia para outros países com interesse em mapear a formação da força de
trabalho em saúde.
• Parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública na realização dos cursos de Especialização em Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde e de Atualização em Informação de Recursos Humanos para gerentes de RH de
Secretarias de Saúde de estados e municípios brasileiros participantes do Programa de Estruturação e Qualificação
da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS - ProgeSUS implementado pelo Ministério da Saúde.
• Participação no Curso Internacional de Especialização em gestão de Políticas de recursos Humanos em Saúde –
CIRHUS 2008. Parceria realizada com a Escola Nacional de Saúde Pública para formação de quadros de gerência
de RH para países Andinos e Amazônicos.
• Tradução para inglês e espanhol do sitio web, bem como aumento de oferta de produtos de interesse para outros
países, em especial os países africanos de língua portuguesa.
• participação na Segunda reunião de Centros Colaboradores da OPAS/O
 MS no Brasil em São Paulo no período de
27 e 28 de abril de 2009.
• Reunião com membros da OMS para a criação da rede de Observatórios de Recursos Humanos nos Palop, através
da oferta de um programa de capacitação em investigação e analise sobre a força de trabalho em saúde.
• Criação de fóruns de discussão: sobre Monitoramento e Informação de Recursos Humanos em Saúde e sobre os
Sistemas de Informação para Gestão de Recursos Humanos em Saúde.
• Realização de oficina de trabalho “Dimensionamento de Trabalhadores na Saúde: aplicação do Workload Indicators Staffing Needs – WISN” em outubro de 2009.
• Realização de Reunião Técnica com a participação de consultores internacionais e pesquisadores da Estação de
Trabalho IMS/UERJ da Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde para apresentação e validação da
tradução do SIGRHS em espanhol (novembro de 2009).
• Organização da Conferência Internacional sobre pesquisas e intervenções de recursos humanos em saúde a ser
realizado em junho de 2010.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
• Adequação do sistema de informação e gestão de recursos humanos em saúde - SIGRHS – para países africanos
de língua portuguesa.
• Tradução do sistema de informação e gestão de recursos humanos em saúde – sigrhs para o espanhol como forma
de apoiar e colaborar com países latinos e da América do Sul na utilização e análise de informações sobre a força
de trabalho em Saúde como ferramenta para o planejamento de recursos humanos.
• Parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz na elaboração e coordenação do módulo 8 do Curso
de Especialização em Saúde Global – “Globalização e recursos humanos no Programa de Formação em Saúde
Global” para profissionais da área de relações internacionais do Ministério da Saúde e do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
• Participação em cursos internacionais – Andino e Mercosul.
• Publicação do Livro Mercosul – Participação na organização e produção de dois capítulos, um sobre informações
sobre a profissão médica e outro sobre o mercado de trabalho dos enfermeiros no Brasil - PIERANTONI, Celia
Regina (Org.); MACHADO, Maria Helena (Org.); FERREIRA, José Roberto (Org.); ABRANZON, Mônica (Org.); CAMPOS, Francisco Eduardo de (Org.). Trabalho e Educação em saúde no Mercosul. Brasília-DF: Europa, 2008. 228 p.
• Apresentação de trabalhos no 12 º Congresso Mundial de Saúde Pública, abril, 2009, Istambul, Turquia.
• Participação em reuniões internacionais – Observatório Chile.
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