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Antecedentes ‘Projeto de Capacidades 
Humanas em Saúde – estratégia de 

gestão do conhecimento’

• Reflexão sobre a finalização da Década de Recursos Humanos 
em Saúde’ (2006-2015) 

• Levantamento da produção e conhecimento técnico e científico 
do campo de RHS com ênfase na sua relação com sistemas 
universais de saúde

• Identificação de aprendizagens e vazios de conhecimento para 
identificação de áreas de aprofundamento; síntese e publicação; 
e novos desenvolvimentos requeridos

• Contribuição para formar nova agenda de pesquisa e trabalho 
contextualizados no momento atual e com projeções futuras. 



Objetivos do projeto

Geral: 
Mapear e analisar a produção de conhecimento da área de RHS como 
resposta e aporte aos principais problemas e agenda de 
desenvolvimento de RHS no Brasil e nas Américas entre 2006-2015. 
Específicos: 
1. Descrever a evolução da agenda de RHS no Brasil e nas Américas
2. Realizar levantamento bibliográfico do conhecimento científico e 

técnico de RHS
3. Identificar aprendizagens e vazios de conhecimento 
4. Promover discussão de uma nova agenda de investigação e gestão 

do conhecimento do campo no contexto da RHS 2030
5. Identificar experiências de indução da produção de conhecimento, 

modalidades de estímulos e conexões para aplicação do 
conhecimento e na solução de problemas da área. 



Primeiros resultados
1. Literatura gris / não convencional: identificação, 

catalogação e incorporação à LILACS

2. Especialistas dividiram campo de RHS em categorias e 
subtemas

3. Desenvolvimento de estratégias de busca geral e 
específicas por base: Medline, LILACS e repositórios OPAS, 
OMS, GC RHS

4. Criação de repositório específico do campo de RHS 
(‘TUDO’)

5. Trabalho atual: visualização de metadados das interfaces 
de busca (1998-2017)



Repositório Projeto GC RHS
http://sites.bvsalud.org/gcrhs



Documentos recuperados
http://pesquisa.bvsalud.org/gcrhs

*‘tudo’



Metodologia de trabalho
Classificação de documentos recuperados a partir de 

temas e sub-categorias
Emprego

Mercado de trabalho
Distribuição de RHS
Trabalho Decente
Migração e mobilidade
Força laboral

Educação
Formação de RHS
Acreditação de Escolas
Mercado Educacional

Planificação de RHS
Projeção/Forecasting
Distribuição de RHS
Lacunas de RHS

Regulação de RHS
Distribuição de RHS
Exercício Profissional
Espaços de Prática

Gestão/Admin. RHS
Governança
Organização de Trabalho
Desempenho
Incentivo
Carreira Sanitária

Gastos
Salários
Financiamento público

Sindicalismo
Organização de 
Trabalhadores
Corporativismo

Política de RHS

Equipe de Saúde
Interdisciplinar
Incorporação de tecnologias

Sistemas de Informação
Observatórios
Gestão de Conhecimento



Gestão do Conhecimento em RHS

https://public.tableau.com/profile/bireme



https://public.tableau.com/profile/bireme#!/vizhome/GCRHS-lilacs/Historia1
https://public.tableau.com/profile/bireme#!/vizhome/GCRHS-lilacs/Historia1
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